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EDITORIAL
Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Όπως υποσχεθήκαµε στο σύντοµο ηλεκτρονικό µήνυµα αριθ. 64 της 17ης Απριλίου 2013, όπου ανακοινώσαµε την εκλογή του γνωστού συναδέλφου και ιδρυτικού µέλους του ΣΕΣ Γιώργου Γιαννόπουλου ως αντεπιστέλλοντος µέλους της Ακαδηµίας Αθηνών, στην έδρα «Μεταφορών και Συγκοινωνιών», αναφερόµαστε
και εδώ µε περισσότερη λεπτοµέρεια στο αναµφισβήτητα σηµαντικό αυτό γεγονός. Πέρα από την επιτυχία του
συναδέλφου και την αναγνώριση του έργου του (για την οποία τον συγχαίρουµε και πάλι) θέλουµε να σταθούµε κυρίως στο θέµα της αναγνώρισης της επιστήµης της ειδικότητας του Συγκοινωνιολόγου από την Ακαδηµία Αθηνών.
Η σχετική απόφαση της ολοµέλειας της Ακαδηµίας, η οποία ελήφθη την 5η Απριλίου 2012, αναφέρει µεταξύ άλλων ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού της, η Ακαδηµία Αθηνών αποφασίζει την ίδρυση έδρας αντεπιστέλλοντος µέλους της Τάξης των
Θετικών Επιστηµών της Ακαδηµίας Αθηνών στο γνωστικό αντικείµενο: «Επιστήµη των Μεταφορών και Συγκοινωνιών».
Η περιγραφή του γνωστικού αντικειµένου της «επιστήµης των Μεταφορών και Συγκοινωνιών» περιλαµβάνει την έννοια των «µεταφορών» ως σύστηµα παροχής µεταφορικού έργου για επιβάτες και εµπορεύµατα και
την έννοια των «συγκοινωνιών» ως σύστηµα παροχής υπηρεσιών ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών µε τακτά δροµολόγια µε όλα τα µεταφορικά µέσα. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην οριοθέτηση του αντικειµένου ως σύστηµα «βιώσιµων µεταφορών» δηλαδή στην περιβαλλοντική του διάσταση και τον προσδιορισµό και
µετριασµό των επιπτώσεων του συστήµατος αυτού στο περιβάλλον και την κλιµατική αλλαγή, την κοινωνία
και οικονοµία γενικότερα.
Σηµασία έχει επίσης και η ένταξη του αντικειµένου αυτού στην «τάξη» των Θετικών Επιστηµών όπου ανήκουν
και όλες οι «τεχνικές» ειδικότητες που θεραπεύονται στην Ακαδηµία. Ως γνωστόν η Ακαδηµία Αθηνών είναι
οργανωµένη σε 3 «τάξεις» (που καλύπτουν αντίστοιχες επιστηµονικές περιοχές):
1. Τάξη των Θετικών Επιστηµών, που περιλαµβάνει τις Μαθηµατικές, Φυσικές, Φυσικοϊστορικές και τις εφαρµοσµένες Θετικές και τις Ιατρικές Επιστήµες.
2. Τάξη των Γραµµάτων και των Καλών Τεχνών, που περιλαµβάνει τη Φιλολογία, τα Γράµµατα, την Ιστορία,
τις Καλές Τέχνες και την Αρχαιολογία, και
3. Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστηµών, που περιλαµβάνει τη Θεολογία, τη Φιλοσοφία, τη Νοµική, τις
Πολιτικές, Οικονοµικές και Κοινωνικές Επιστήµες.
H Ακαδηµία Αθηνών είναι ο παλαιότερος ερευνητικός φορέας της χώρας µε έτος ίδρυσης το 1926 (18 Μαρτίου 1926 είναι η Συντακτική απόφαση περί Οργανισµού της Ακαδηµίας Αθηνών ενώ ο ιδρυτικός της Νόµος,
ο 4398/1929, που διέπει τη λειτουργία της και µε τον οποίο κυρώθηκε η συντακτική απόφαση ψηφίστηκε
το 1929). Σύµφωνα µε τον ιδρυτικό της νόµο και τον Οργανισµό της, η Ακαδηµία Αθηνών έχει σκοπό: "την δια
γνωµοδοτήσεων, προτάσεων, αποφάσεων και κρίσεων διαφώτισιν και καθοδήγησιν εις τα σχετικά έργα
αυτών της Κυβερνήσεως και των άλλων Αρχών και εν γένει την εξυπηρέτησιν των σχετικών προς την αρµοδιότητα αυτής δηµοσίων και ιδιωτικών αναγκών του τόπου".
Είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Λειτουργεί σαν ένα µεγάλο ερευνητικό κέντρο έχοντας µάλιστα και «Επιτροπή Ερευνών» ανάλογη µε
αυτήν των Πανεπιστηµίων. Η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδηµίας ιδρύθηκε µε το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.
1771/88 µε το οποίο επεκτάθηκαν οι διατάξεις του Π.∆. 432/81 (που αναφέρεται στη σύσταση ειδικών λογαριασµών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα ΑΕΙ), και στην Ακαδηµία Αθηνών. Οι πόροι για την έρευνα που διεξάγεται στα πλαίσια της Ακαδηµίας (µέσω του Ειδικού Λογαριασµού
Κονδυλίων Έρευνας και διαχείριση από την Επιτροπή Ερευνών), προέρχονται από διάφορες πηγές εντός και
εκτός κρατικού προϋπολογισµού, την ΕΕ, ιδιωτικούς φορείς, κ.α.
Σήµερα στην Ακαδηµία Αθηνών λειτουργούν 14 Ερευνητικά κέντρα, και 10 Γραφεία Ερευνών. Συντηρούνται
επίσης πολλές εξειδικευµένες βιβλιοθήκες, καθώς και η κεντρική βιβλιοθήκη στο γνωστό κτίριο της οδού
Πανεπιστηµίου. Από το 2002 υπό την εποπτεία της Ακαδηµίας Αθηνών λειτουργεί και το Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών το οποίο αποτελεί πρότυπο κέντρο ερευνών µε εκτεταµένα εργαστήρια και εγκαταστάσεις σε
νεότευκτα κτίρια.
Η εκλογή και δραστηριοποίηση του γνωστού συναδέλφου Γιώργου Γιαννόπουλου στην Ακαδηµία Αθηνών
θα δώσει πιστεύουµε, το έναυσµα για την διεξαγωγή µιας σειράς δραστηριοτήτων (ερευνητικών και άλλων)
της Ακαδηµίας και στον τοµέα των Μεταφορών και Συγκοινωνιών. Αποτελεί δε, αναµφισβήτητα, το επιστέγασµα και αναγνώριση µιας πολυετούς και καταξιωµένης παρουσίας του συναδέλφου αυτού στο χώρο των
Μεταφορών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, του οποίου η πορεία συµπίπτει σχεδόν και µε την πορεία του ΣΕΣ.
Θερµά λοιπόν συγχαρητήρια και ευχές, και πάντα τέτοια θετικά µηνύµατα και επιτυχίες για τον ΣΕΣ και τα
µέλη του.
Το ∆Σ του ΣΕΣ
1 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Οι Υπεραστικοι Αυτοκινητoδροµοι
Στην Ελλαδα:
Η Εποµενη Μερα
Βασίλης Χαλκιάς*

Ο

ι µεταφορές έχουν ουσιαστική συµβολή στην οικονοµία και
διευκολύνουν τις εµπορικές, οικονοµικές και πολιτιστικές
ανταλλαγές. Ο τοµέας των Μεταφορών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση αντιπροσωπεύει περίπου το 7% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ (1).
Αποτελεί εποµένως µια σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα και
αποτελεί τη βάση της κινητικότητας των πολιτών και της µετακίνησης των αγαθών. Προϋπόθεση για το σχεδιασµό των µελλοντικών
κατευθύνσεων αποτελεί η εµπέδωση της οικονοµικής σπουδαιότητας των µεταφορών. Ακριβώς λόγω της σηµασίας των επενδύσεων στις µεταφορές και του καθοριστικού τους ρόλου στην
οικονοµική ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών.
Στα πλαίσια αυτά η Ελληνική Πολιτεία σχεδίασε τη βελτίωση και
κατασκευή των ελληνικών αυτοκινητόδροµων, που ανήκουν στα
∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Οδικών Αξόνων, µέσω συµβάσεων παραχώ2 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

ρησης, που περιλαµβάνουν την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των οδικών αξόνων. Μεγάλο τµήµα του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου διαχωρίστηκε σε πέντε (5) Συµβάσεις Παραχώρησης που
περιλαµβάνουν τα τµήµατα (α) Ελευσίνα-Κόρινθος-ΠάτραΤσακώνα (Ολυµπία Οδός), (β) Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα (Μορέας), (γ) Μεταµόρφωση-Σκάρφεια και Αντίρριο-Ιωάννινα (Ιονία
Οδός), (δ) Μαλιακός-Κλειδί (Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου) και (ε)
Σκάρφεια-Ράχες και Λαµία-Παναγιά (Αυτοκινητόδροµο Κεντρικής
Ελλάδας Ε65). Επιπλέον η κατασκευή της Εγνατίας Οδού η οποία
ξεκινάει από την Ηγουµενίτσα και καταλήγει στους Κήπους στον
νόµο Έβρου ολοκληρώθηκε από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, το οποίο εκµεταλλεύεται το έργο µε διόδια. Στο Σχήµα 1 και στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι οδικοί υπεραστικοί άξονες στην Ελλάδα καθώς και
τα βασικά στοιχεία για αυτούς.
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Κόρινθος-Καλαµάτα-Σπάρτη
Ελευσίνα-Πάτρα-Τσακώνα
Ιονία Οδός
Ε65
Μαλιακός-Κλειδί
Αττική Οδός
Εγνατία Οδός-Εύζωνοι

Σχήµα 1: Οι Υπεραστικοί Οδικοί Άξονες στην Ελλάδα

Πίνακας 1: Βασικά Στοιχεία Οδικών Υπεραστικών Αξόνων στην Ελλάδα
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι µεταφορές είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε τις οικονοµικές συνθήκες, εποµένως µε την παρούσα
οικονοµική κρίση πλήττεται σηµαντικά και ο τοµέας των µεταφορών.
Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις Ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πληγεί
ιδιαίτερα από την οικονοµική κρίση και αποτελεί µια από τις PIIGS. Το
ακρώνυµο αναφέρεται στις 5 ασθενέστερες οικονοµικά χώρες: Πορτογαλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ελλάδα και Ισπανία. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η µείωση στην κυκλοφορία σε οδικές υποδοµές µε διόδια για
την 3ετία 2009-2011 στις χώρες PIIGS ανέρχονται σε 5-10% για την
Πορτογαλία, 1-3% για την Ιταλία, 1-5% για την Ιρλανδία, 25-40% για
την Ελλάδα και 15-25% για την Ισπανία (4).
Η σηµαντική µείωση του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια καθώς και η σηµαντική αύξηση στην τιµή της βενζίνης επηρέασαν δραµατικά τα
επίπεδα της κυκλοφορίας στους αυτοκινητόδροµους στην Ελλάδα.
Άλλωστε, υπάρχει σηµαντική αποδεδειγµένη συσχέτιση µεταξύ ΑΕΠ
και των διανυόµενων οχηµατοχιλιοµέτρων (2). Πιο συγκεκριµένα,
σε µελέτη που πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα για την Αττική Οδό
αποδεικνύεται η άρρηκτη σχέση µεταξύ διελεύσεων και βασικών
οικονοµικών δεικτών (δείκτης χρηµατιστηρίου, ΑΕΠ, τιµής καυσίµων και πωλήσεις ΙΧ) για την περίοδο 2005-2012 (3).

∆ιάγραµµα 1: Συσχέτιση ∆ιελεύσεων και Βασικών Οικονοµικών
∆εικτών (∆είκτης Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ΑΕΠ, τιµής καυσίµων
και πωλήσεις ΙΧ) για την Αττική Οδό για την περίοδο 2005-2012
3 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Συµπληρωµατικά, στο ∆ιάγραµµα 2 που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του ΑΕΠ στην Ελλάδα για την ίδια χρονική περίοδο
(2005-2012).

∆ιάγραµµα 2: Εξέλιξη του ΑΕΠ στην Ελλάδα για τα έτη 20052012

Αναφορικά µε την κυκλοφορία στους οδικούς υπεραστικούς άξονες της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί σηµαντικές µειώσεις. Στην Ολυµπία Οδό στο υφιστάµενο τµήµα οι

διελεύσεις από τα διόδια για την περίοδο 2009-2012 εµφανίζουν
µείωση κατά 35% την περίοδο αυτή. Αναφορικά µε το Μορέα η
αύξηση των διελεύσεων που παρατηρείται την περίοδο 20092011 οφείλεται στην έναρξη λειτουργίας επιπλέον σταθµού διοδίων στην Ασέα το Νοέµβριο του 2010 αλλά και στην αµφίδροµη
χρέωση διοδίων που εφαρµόστηκε για τους Σταθµούς διοδίων Νεστάνης και Σπαθοβουνίου το Μάρτιο του 2010. Το 2012 σε σχέση
µε το 2011 παρατηρήθηκε µείωση των διελεύσεων κατά 5.5%
παρόλο που τον Ιούλιο του 2012 ξεκίνησαν τη λειτουργία τους
νέοι σταθµοί διοδίων στην Καλαµάτα και στα Παραδείσια.
Αντίστοιχα στον Αυτοκινητόδροµο Αιγαίου οι διελεύσεις για τα έτη
2010 και 2011 έχουν αυξηθεί συγκριτικά µε τα προηγούµενα έτη
αλλά η αύξηση των διελεύσεων το 2010 σε σχέση µε το 2009
της τάξης 22% οφείλεται σε επαναλειτουργία δυο σταθµών διοδίων στη Λεπτοκαρυά και στον Πυργετό και στην έναρξη λειτουργίας του σταθµού στο Μακρυχώρι. Ενώ η µικρή αύξηση της τάξης
1% που παρατηρήθηκε το 2011 σε σχέση µε το 2010 οφείλεται
στο γεγονός ότι το τµήµα των Τεµπών είχε παραµείνει κλειστό
λόγω κατολίσθησης για κάποιο διάστηµα το 2010. Στο ∆ιάγραµµα
3 που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη των διελεύσεων για
τους παραπάνω αυτοκινητοδρόµους.

∆ιάγραµµα 3: ∆ιελεύσεις στην Ολυµπία Οδό, στο Μορέα και στον Αυτοκινητόδροµο Αιγαίου για τα έτη 2009-2012

4 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Αναφορικά µε τις διελεύσεις στην Εγνατία Οδό η Ετησία Μέση Ηµερήσια Κυκλοφορία (ΕΜΗΚ) το 2011 µειώθηκε κατά µέσο όρο 10%
σε σχέση µε το 2010 και η µείωση συνεχίστηκε και το 2012 κατά 1525% σε σχέση µε το 2011. Βέβαια η έναρξη των Σταθµών ∆ιοδίων
συνετέλεσε επίσης στη µείωση της κυκλοφορίας το παραπάνω διάστηµα. Πιο συγκεκριµένα, η έναρξη λειτουργίας του σταθµού διο-

δίων στον Πολύµυλο στις 14/9/2010 µείωσε την κυκλοφορία κατά
17-18% στο τµήµα µεταξύ των κόµβων Κοζάνης και Βέροιας. Στο ∆ιάγραµµα 4 παρουσιάζονται οι διελεύσεις και τα έσοδα από τα διόδια
στους σταθµούς διοδίων της Εγνατίας Οδού για το διάστηµα Νοέµβριος 2011 µέχρι και Μάρτιος 2013 (Νοέµβριος 2011 ήταν ο πρώτος
πλήρης µήνας λειτουργίας σταθµών διοδίων στην Εγνατία Οδό).

∆ιάγραµµα 4: Εξέλιξη ∆ιελεύσεων και Εσόδων ανά µήνα για όλους τους Σταθµούς ∆ιοδίων στην Εγνατία Οδό (Νοέµβριος 2011- Μάρτιος 2013)

Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα είναι σηµαντικές για τους οδικούς άξονες της χώρας. Ακόµα επιπλέον µέτρα
που ελήφθησαν όπως η αύξηση της τιµής της βενζίνης µε σκοπό
την αύξηση των δηµοσίων εσόδων µέσω αύξησης της φορολόγησης της βενζίνης οδήγησαν σε δραµατική µείωση της κυκλοφορίας. Ακόµη, στα έργα που ήταν στη φάση της κατασκευής, είτε
αναβάθµισης υφιστάµενων τµηµάτων είτε κατασκευής νέων, οι
επιπτώσεις ήταν πολύ µεγαλύτερες από ότι σε ολοκληρωµένους
άξονες, διότι κατέρρευσε το χρηµατοδοτικό µοντέλο που εγγυόταν τη βιωσιµότητα των έργων. Επιπλέον προέκυψαν σηµαντικές
καθυστερήσεις στις απαλλοτριώσεις λόγω έλλειψης χρηµατικών
πόρων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε αποτέλεσµα µεγάλες καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των έργων. Η όλη
επικρατούσα κατάσταση δηµιούργησε µεγάλους δισταγµούς και
δυσπιστία από την πλευρά των τραπεζών. Θα πρέπει να ληφθεί
επίσης υπόψη ότι οι περιορισµοί που άρχισαν να επιβάλλονται
από τις αγορές στους δανειστές είναι πολύ αυστηρότεροι εξαιτίας
της κρίσης ρευστότητας.
Όλα αυτά είχαν ως συνέπεια να δηµιουργηθεί χρηµατοδοτικό
κενό στη χρηµατοδότηση των έργων µε αποτέλεσµα να διακοπεί
για σηµαντικό χρονικό διάστηµα η κατασκευή στα 4 από τα 5 έργα
παραχώρησης (µόνο στο Μορέα δεν υπήρξε διακοπή στις εργασίες κατασκευής).

Εν κατακλείδι, είναι πρωτίστης σηµασίας για την ανάπτυξη της
χώρας τα νέα οδικά έργα να συνεχιστούν λόγω των θέσεων εργασίας και των µελλοντικών προοπτικών ανάπτυξης που εξασφαλίζουν. Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς, ήτοι το Ελληνικό
∆ηµόσιο, οι Παραχωρησιούχοι και οι Τράπεζες θα πρέπει να συνεισφέρουν προς αυτή τη κατεύθυνση.

Βιβλιογραφία – Αναφορές
1. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND
THE EUROPEAN PARLIAMENT-Keep Europe moving - Sustainable
mobility for our continent - Mid-term review of the European
Commission’s 2001 Transport White Paper - COM(2006) 314
final
2. Krüger N. “Estimating Traffic Demand Risk: A Multiscale Analysis”
3. Prevedouros P. “Analysis of Attica Tollway Toll Transactions
from 2005 to 2012 – The Effect of 2010 Fuel Price Increase, &
Forecasts to 2024”
4. www.asecap.com

*Βασίλης Χαλκιάς
∆ιευθύνων Σύµβουλος, Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.

5 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Η Παραχωρηση Των
Περιφερειακων Αεροδροµιων:
Μια Πρωτη Ανασκοπηση
Τάκης Αδαµίδης*

Η Πολιτική
Η νέα “Εθνική Στρατηγική Πολιτική για τα Αεροδρόµια” που ανακοινώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου του περασµένου χρόνου από
τον αρµόδιο υπουργό, µπήκε πλέον στο στάδιο υλοποίησης από
το ΤΑΙΠΕ∆ την 01.4.2013 µε την “Πρόσκληση για την Υποβολή
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών σε
σχέση µε τη Λειτουργία και Συντήρηση των Περιφερειακών Αεροδροµίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου”. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, 21 περιφερειακά αεροδρόµια από τα 37 ενεργά της
χώρας πρόκειται να παραχωρηθούν για ιδιωτική εκµετάλλευση
µε εξαίρεση τον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών (∆ΑΑ) και τον Αερολιµένα Ηρακλείου. Τα αεροδρόµια χωρίζονται σε δύο οµάδες
των 7 βασικών αεροδροµίων η κάθε µια και µε τη δυνατότητα να
προστεθούν άλλα 3 ανά οµάδα, δηλαδή ένα σύνολο 10 αεροδροµίων για κάθε οµάδα. Επιπλέον είναι προς παραχώρηση και
το αεροδρόµιο Νέας Αγχιάλου (VOL) στο Βόλο, το οποίο µπορεί
να ενταχθεί στη µια ή άλλη οµάδα ανάλογα µε το ενδιαφέρον
του επενδυτή. Ο χρόνος παραχώρησης ορίστηκε στα 30 χρόνια
µε δυνατότητα επέκτασης για άλλα 10. Καταληκτική ηµεροµη-

6 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

νία υποβολής του σχετικού φακέλλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 17 Μαΐου 2013.

Ιδιωτικοποίηση Αεροδροµίων στον
παγκόσµιο χάρτη
Από το σύνολο των 1751 αεροδροµίων που είναι µέλη του Airports Council International (ACI) και τα οποία εξυπηρετούν το
95% της παγκόσµιας αεροπορικής κίνησης, τα 400 είναι κάτω
από µια µορφή ιδιωτικοποίησης, είτε υπό τη µορφή πώλησης
όλων των παγίων στοιχείων, είτε ως παραχώρηση της εµπορικής εκµετάλλευσης µε την πώληση/ενοικίαση των παγίων στοιχείων για τη λειτουργία τους από ιδιώτες. Η µεγαλύτερη
κινητικότητα παρατηρείται σε Ευρώπη και Ν.Α. Ασία αλλά και µε
επικείµενες ιδιωτικοποιήσεις σε ΗΠΑ και Ν. Αµερική σε ένα µικρότερο βαθµό.

Γιατί ιδιωτικοποίηση
Τα πλεονεκτήµατα και ο λόγος των ιδιωτικοποιήσεων µπορούν
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να συνοψιστούν σε τρία σηµεία:
• Τα αεροδρόµια αποτελούν εξαιρετικές µακροχρόνιες επενδύσεις λόγω της διαφοροποίησης των εσόδων τους τόσο από το
καθαρά αεροπορικό κοµµάτι, όσο και από το µη αεροπορικό το
οποίο εστιάζεται κατά κύριο λόγο σε εµπορικές δραστηριότητες και στην εκµετάλλευση του περιβάλλοντος χώρου. Επιπλέον, η δυσκολία εισόδου νέων παικτών στην αεροδροµιακή
αγορά εξασφαλίζει ένα σίγουρο λειτουργικό πλαίσιο σε βάθος
χρόνου.
• Πολλές από τις επενδύσεις σε αεροδρόµια έχουν αποδειχθεί
χρυσοφόρες ειδικά εκεί που επικράτησε συνετής επένδυση
ανάλογη της αεροπορικής κίνησης, υπήρξε πραγµατική αναβάθµιση των προσφεροµένων υπηρεσιών προς τους επιβάτες
και οι χρήστες των αεροδροµίων κινήθηκαν και λειτούργησαν
σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον σε ό,τι αφορά την αποτροπή κινδύνου για ανθρώπους και εγκαταστάσεις.
• Πολλές κυβερνήσεις µε την υφιστάµενη παγκόσµια οικονοµική κρίση δεν διαθέτουν τα απαιτούµενα κεφάλαια για τον
εκσυγχρονισµό και επέκταση των αεροδροµιακών τους υποδοµών.

Ιδιωτικές επενδύσεις και αεροδρόµια
Σήµερα δραστηριοποιούνται δυο κατηγορίες επενδυτών στον
αεροδροµιακό τοµέα. Η πρώτη είναι οι χρηµατοοικονοµικοί
επενδυτές που αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο και µε την προτίµησή τους να εστιάζεται σε ανεπτυγµένα αεροδρόµια όπου διοχετεύουν χαµηλού κόστους και χαµηλού κινδύνου επενδύσεις
(Macquarie Bank). Η δεύτερη αποτελείται από επενδυτές που
προέρχονται από τον αεροδροµιακό χώρο, διαθέτουν τεχνογνωσία του αντικειµένου και επικεντρώνονται στις µεγάλες
ανεκµετάλλευτες ευκαιρίες που προσφέρονται στον επενδυτή
καθώς και σε αναπτυξιακά σχέδια για κερδοφόρες λειτουργίες
(Aer Rianta, Aeroports de Paris), (Εικ.1).

ους προστίθενται και εταιρίες που κατέχουν µια εξειδικευµένη
αεροπορική αγορά (niche market).

Η Νέα Εθνική Στρατηγική
Η νέα αεροδροµιακή πολιτική της χώρας µας όπως έχει ήδη
εξαγγελθεί, συνοψίζεται στα παρακάτω σηµεία:
• Στη δηµιουργία σύγχρονου ευρωπαϊκού πλαισίου για τα ελληνικά αεροδρόµια.
• Στην οµαδοποίηση των περιφερειακών αεροδροµίων (Οµάδα
Α και Οµάδα Β).
• Στην υψηλή ποιότητα προσφεροµένων υπηρεσιών µε διεθνώς
ανταγωνιστικές τιµές µε την εφαρµογή της ∆ιπλής Τιµολόγησης (Dual Till) αντί της παραδοσιακής Μοναδιαίας Τιµολόγησης (Single Till), (Εικ.2).
• Στην αξιολόγηση των παραχωρησιούχων.
• Στην απρόσκοπτη αεροπορική µεταφορά µεταξύ των νησιών.
• Στον εξορθολογισµό δηµοσίων δαπανών και της χρήσης των
αεροδροµίων.
• Στην αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
συµπληρωµατικά του Ν. 3913/2011.
• Στην τήρηση κανόνων εθνικής ασφαλείας.
• Στο σχέδιο για το Αεροδρόµιο Καστελλίου.
• Στη διαπραγµάτευση για τα τέλη του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών(∆ΑΑ).

Εικόνα 2. Τιµολογιακή Πολιτική και Αεροδρόµια

Επιβατική κίνηση

Εικόνα 1. Είδη Ιδιωτικοποίησης

Εντούτοις, λίγοι παίκτες από τους 450 που δραστηριοποιούνται
στον χώρο διεθνώς διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια και το
ανθρώπινο δυναµικό που τους επιτρέπει να διευθύνουν ταυτόχρονα µια µικρή οµάδα µεγάλων αεροδροµίων. Σήµερα, οι επιτυχηµένοι του είδους σε αυτόν τον τοµέα συγκροτούν µια οµάδα
10-12 µεγάλου και µεσαίου µεγέθους επενδυτών στους οποί-

Η συνολική κίνηση των ελληνικών αεροδροµίων για το 2012
ανήλθε περίπου στα 37 εκ. επιβάτες. Από αυτούς το 27,86%
ήταν κίνηση εσωτερικού, το 72,13% κίνηση εξωτερικού και το
υπόλοιπο 0,01% κίνηση transit, (Εικ.3). Είναι χαρακτηριστικό
ότι ο µέσος αριθµός επιβατών ανά τακτική πτήση εξωτερικού
ήταν υπερδιπλάσιος αυτού για πτήσεις εσωτερικού (119/58).
Στο σύνολο εξωτερικού, ο αντίστοιχος αριθµός είναι 114% υψηλότερος λόγω της µεγάλης πληρότητας των πτήσεων charter.

7 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Αεροπορική αγορά κατά οµάδα
Ανάλογη είναι και η εικόνα για το 2012 στο µερίδιο της ελληνικής
αεροπορικής αγοράς που αντιστοιχεί σε κάθε οµάδα, µε την
Οµάδα Α στο 26% έναντι του 22,7% της Οµάδας Β στα 7 βασικά
αεροδρόµια, ενώ στο σύνολο των 10 αεροδροµίων η διαφορά αυξάνεται σχεδόν κατά µια ποσοστιαία µονάδα, 27,2% έναντι 23,0%.
Ο ∆ΑΑ και το Αεροδρόµιο Ηρακλείου καλύπτουν επιπλέον 48,5%
της κίνησης και ένα 1,3% συµπεριλαµβάνει τη Νέα Αγχίαλο και τα
υπόλοιπα 16 περιφερειακά αεροδρόµια που παραµένουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο υπό µορφή Ανωνύµου Εταιρίας, (Εικ.5).

Εικόνα 3. Κίνηση Ελληνικών Αεροδροµίων 2012

Η οµαδοποίηση
Στα αεροδρόµια προς παραχώρηση η Οµάδα Α περιλαµβάνει τα
αεροδρόµια Θεσσαλονίκης, Χανίων, Κέρκυρας, Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς, Ακτίου, Καβάλας και επιπλέον Αλεξανδρούπολης,
Καλαµάτας και Αράξου.
Η Οµάδα Β αποτελείται από τα αεροδρόµια της Ρόδου, Κω, Σαντορίνης, Μυκόνου, Μυτιλήνης, Σάµου, Σκιάθου και επιπλέον
Χίου, Καρπάθου και Λήµνου.
Το αεροδρόµιο της Νέας Αγχιάλου θα µπορεί να ενταχθεί στην
µια από τις δύο οµάδες.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 2011 και οι δύο οµάδες ήταν ισοδύναµες ως προς τον αριθµό επιβατών τόσο για τα 7 βασικά αεροδρόµια (8,55/ 8,47 εκ.) αλλά και στο σύνολο των 10
αεροδροµίων (8,96/8,97 εκ.).
Η κατάσταση άλλαξε σηµαντικά το 2012 µε την Οµάδα Α να συγκεντρώνει 19,6% υψηλότερο αριθµό επιβατών στα 7 βασικά αεροδρόµια και 19,1% αντίστοιχα στο σύνολο των 10 αεροδροµίων
έναντι της Οµάδας Β, (Εικ.4).

Εικόνα 4. Επιβατική Κίνηση των ∆ύο Οµάδων των Περιφερειακών Αεροδροµίων 2011-2012
8 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Εικόνα 5. Μερίδιο Επιβατικής Κίνησης κατά Οµάδα 2012

Κατηγοριοποίηση αεροδροµίων
∆ιαχωρίζοντας σε πέντε κατηγορίες τα περιφερειακά αεροδρόµια
σύµφωνα µε το ύψος της επιβατικής κίνησης το 2012 βλέπουµε
ότι η Οµάδα Α συµπεριλαµβάνει 3 αεροδρόµια έναντι 2 της Οµάδας Β για κίνηση πάνω από 1,0 εκ. επιβάτες, από ένα αεροδρόµιο
η κάθε οµάδα για κίνηση από 750 χιλ.-1,0 εκ., ένα αεροδρόµιο
µόνο η Οµάδα Β για κίνηση από 500-750 χιλ., 2 και 3 αεροδρόµια αντίστοιχα για Οµάδα Α και Β µε κίνηση από 250-500 χιλ. και
παροµοίως 4 και 3 αεροδρόµια για κάθε οµάδα για κίνηση κάτω
από 250 χιλ. Και τα 6 αεροδρόµια επιλογής όπως και το αεροδρόµιο
της Νέας Αγχιάλου ανήκουν στην τελευταία κατηγορία, (Εικ.6).

Εικόνα 6. Αριθµός Α/Λ ανά Κατηγορία Επιβατικής Κίνησης
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Εν ολίγοις
• Η συγκρότηση των οµάδων φαίνεται να έγινε µε γεωγραφικά

•
•

•
•
•

•

•

και εµπορικά κριτήρια και όχι µε κριτήρια οµοειδών χαρακτηριστικών µεταξύ των αεροδροµίων.
∆ηµιουργούνται συνθήκες ολιγοπωλίου στην παραχώρηση
και εκµετάλλευση των περιφερειακών αεροδροµίων.
∆εν υπάρχει κίνητρο για ανταγωνιστική εµπορική πολιτική
εντός των οµάδων λόγω γεωγραφικής συγκέντρωσης και εγγύτητας των αεροδροµίων σε κάθε οµάδα.
∆εν ορίζεται ανώτατο όριο συµµετοχής ξένου κεφαλαίου ή αντίστροφα, ελάχιστη συµµετοχή εθνικού κεφαλαίου.
∆εν εξασφαλίζεται η δυνατότητα συµµετοχής τοπικού κεφαλαίου.
∆εν προβλέπεται δευτερογενής διαδικασία για µεµονωµένες
παραχωρήσεις στην περίπτωση που δεν υπάρξει πρωτογενές
ενδιαφέρον για κάποιο ή κάποια από τα αεροδρόµια.
Η εφαρµογή της τιµολογιακής πολιτικής της ∆ιπλής Τιµολόγησης (Dual Till), θα προκαλέσει αυτόµατα αύξηση των αεροδροµιακών τελών που πιθανόν να στερήσει το κίνητρο για
αποδοτικότητα της επένδυσης εκ µέρους του επενδυτή ενώ
µπορεί να επιδράσει αρνητικά στην επιβατική κίνηση αν το κόστος µετακυληθεί στο εισιτήριο.
Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν η νέα τιµολογιακή πολιτική θα

•

•
•

•
•

•

εφαρµοστεί από την αρχή του χρόνου παραχώρησης ή µετά
την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.
Η αναφορά σε οµοειδή αεροδρόµια για σύγκριση ως προς το
ύψος των χρεώσεων δεν αποτελει κίνητρο per se για µειώσεις
των αεροδροµιακών τελών.
Θα πρέπει να αποφευχθεί η αδικαιολόγητη επανεκτίµηση της
αξίας παγίων στοιχείων ως λόγος αύξησης των χρεώσεων.
Θα πρέπει να συναφθούν συµφωνίες Ποιότητας Παρεχοµένων Υπηρεσιών (Service Level Agreements) µεταξύ αεροδροµίου και χρηστών.
Θα πρέπει να αποφευχθεί η υπέρµετρη κανονιστική παρέµβαση του κράτους σε αυτές τις παραπάνω συµφωνίες.
Θα πρέπει να δηµιουργηθεί µηχανισµός παρακολούθησης και
συνεχούς αξιολόγησης των παραχωρήσεων µε δείκτες επιτυχίας ως προς το επίπεδο και το κόστος των παρεχοµένων
υπηρεσιών και όχι αποκλειστικά ως προς τη χρηµατοοικονοµική τους απόδοση.
Υπάρχει άµεση ανάγκη σύστασης Ανεξάρτητης Οικονοµικής
Ρυθµιστικής Αρχής συνδεδεµένη και εποπτευόµενη από την
Επιτροπή Ανταγωνισµού.
*Τάκης Αδαµίδης
Πρόεδρος
Ελληνική Αεροπορική Ενωση
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Yπεραστικεσ Σιδηροδροµικεσ
Μεταφορεσ Στην Ελλαδα
Περιοδοσ Κρισησ Και Προοπτικεσ
Μιχάλης Αναστασάκης*

Εισαγωγή
Πριν περίπου δέκα χρόνια η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας ανάθεσε σε οµάδα επιστηµόνων διαφόρων ειδικοτήτων, στην οποία είχα την τιµή να συµµετέχω, τη σύνταξη έκθεσης
στο πλαίσιο του έργου:
«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ 2021» (ΓΓΕΤ,
2004)
Στην υποενότητα «Σιδηροδροµικές Μεταφορές» συµπεριλάβαµε µεταξύ άλλων και ένα «απαισιόδοξο σενάριο», στο οποίο
επί λέξει αναφέρονταν τα εξής:
«3ο Σενάριο: Η Ελλάδα µένει στάσιµη (Απαισιόδοξη εξέλιξη)
• Πέρα από τα έργα του Γ΄ΚΠΣ δεν έχουν γίνει άλλες επενδύσεις στο σιδηρόδροµο. Ορισµένες περιφερειακές γραµµές
έχουν κλείσει ή λειτουργούν µε αραιά δροµολόγια µε κρατική επιδότηση.
• Το τροχαίο υλικό είναι λίγο και πεπαλαιωµένο. Η συντήρηση
10 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

των γραµµών, των σταθµών και λοιπών εγκαταστάσεων είναι
πληµµελής θέτοντας έτσι περιορισµούς στη µέγιστη ταχύτητα και στη χωρητικότητα ορισµένων αξόνων και απωθώντας το υψηλών απαιτήσεων κοινό.
• Τα διεθνή δίκτυα έχουν αποκατασταθεί στοιχειωδώς και δεν
µπορούν να προσφέρουν ασφαλή και ταχεία επιβατική και εµπορευµατική µεταφορά.
• Ο σιδηρόδροµος χάνει στις περισσότερες υπηρεσίες µερίδιο
της αγοράς διατηρώντας σε ορισµένες µόνο υπηρεσίες αξιόλογα ποσοστά, όπως µεταξύ Πάτρας – Αθήνας – Θεσσαλονίκης και στον προαστιακό της Αθήνας.»
Ποιος να φανταζόταν ότι το σενάριο αυτό θα επιβεβαιωνόταν σε
λιγότερο από δέκα χρόνια και µάλιστα µε το χειρότερο τρόπο; Ας
δούµε τι έχει συµβεί:
• Έκλεισε το δίκτυο Πελοποννήσου πέρα από το Κιάτο (εξαιρέσεις: προαστιακός Πάτρας, Οδοντωτός ∆ιακοπτό - Καλάβρυτα,
γραµµή Κατάκολου – Πύργου – Ολυµπίας). Έκλεισε το δίκτυο
∆υτικής Μακεδονίας πέρα από την Έδεσσα (ξανάνοιξε µόλις
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πρόσφατα προς Φλώρινα). Στη γραµµή Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρούπολης – Ορµενίου εκτελούνται ελάχιστα µόνο δροµολόγια ηµερησίως.
• Το τροχαίο υλικό παλιώνει. Η συντήρηση δικτύου και εγκαταστάσεων είναι πληµµελής. Ως αποτέλεσµα ο χρόνος διαδροµής Αθήνας – Θεσσαλονίκης αυξήθηκε από 4 ½ ώρες σε 5 ¾
ώρες και η χωρητικότητα στον άξονα Θεσσαλονίκη – Προµαχώνας έπεσε σε 2-3 συρµούς την ηµέρα λόγω καταστροφής
της σηµατοδότησης και µη δυνατότητας επάνδρωσης ενδιάµεσων σταθµών λόγω αποµάκρυνσης προσωπικού.
• Όλες οι διεθνείς επιβατικές αµαξοστοιχίες έχουν καταργηθεί
και η Ελλάδα είναι σιδηροδροµικώς αποµονωµένη για τους
επιβάτες.
• Ο σιδηρόδροµος χάνει µερίδιο της αγοράς διατηρώντας σε
ορισµένες µόνο υπηρεσίες αξιόλογα ποσοστά, όπως µεταξύ
Αθήνας – Θεσσαλονίκης και στις προαστιακές συνδέσεις της
Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας.
Υπάρχουν όµως και άλλα χειρότερα που δεν φανταζόταν κανείς
πριν δέκα χρόνια:
• Έχει κλαπεί µεγάλο µέρος του εξοπλισµού ηλεκτροκίνησης
µεταξύ Αχαρνών και Τιθορέας.
• ∆εν λειτουργεί η σηµατοδότηση σε µεγάλα τµήµατα του δικτύου λόγω κλοπών ή βλαβών (ΣΚΑ – Κιάτο, Αχαρνές – Τιθορέα, Ευαγγελισµός – Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη – Ειδοµένη
και Θεσσαλονίκη – Προµαχώνας).
• Το προσωπικό στον Όµιλο ΟΣΕ έχει µειωθεί δραστικά δηµιουργώντας σηµαντικά προβλήµατα σε τοπικό επίπεδο αλλά
και στο σύνολο της χώρας ως προς ορισµένες ειδικότητες.
• Ο σιδηρόδροµος χάνει τη δυνατότητα εξασφάλισης της συγχρηµατοδότησης έργων λόγω έλλειψης ακόµα και των ελάχιστων πιστώσεων που απαιτούνται για την ωρίµανση αυτών
(τεχνική βοήθεια).
Ως προς το µεταφορικό έργο του σιδηρόδροµου σε µια περίοδο
κρίσης και έντονης οικονοµικής ύφεσης αναµένονται δυο αλληλοσυγκρουόµενες τάσεις:
• Πτώση του έργου λόγω µείωσης της κινητικότητας του
πληθυσµού και µείωσης της παραγωγής αλλά και της
αγοραστικής δύναµης
• Αύξηση του έργου λόγω προσέλκυσης µετακινήσεων
από άλλα ανταγωνιστικά µέσα (ΙΧ, ΚΤΕΛ, αεροπλάνο)
Αν και υπάρχουν ενδείξεις και ότι συµβαίνουν και τα δύο παραπάνω, γενικά υπάρχει µια µείωση του υπεραστικού έργου εσωτερικού, ενώ έχει µηδενιστεί το επιβατικό έργο εξωτερικού.
Ως προς το εµπορευµατικό έργο γενικά παρατηρείται µια αναµενόµενη µείωση. Οι εισαγωγές µειώνονται (λόγω µείωσης της
αγοραστικής δύναµης), ενώ και οι εξαγωγές µε σιδηρόδροµο
τις τελευταίες δεκαετίες δεν ήταν αξιόλογες. Λόγω του µικρού
µεγέθους του συνολικού έργου, µεµονωµένες συµφωνίες µεταφοράς µεγάλου όγκου εµπορευµάτων επηρεάζουν εύκολα
θετικά ή αρνητικά τη γενική εικόνα, όπως π.χ. η µεταφορά σιδηροσωλήνων από τη Θήβα προς το εξωτερικό (δυο συµφωνίες
τα τελευταία χρόνια).
Πάντως τον τελευταίο καιρό το κλίµα βελτιώνεται (συµφωνία
COSCO – HP, λειτουργία εµπορευµατικού κέντρου Φουρλή κλπ.)

Εικόνα 1. Σύγχρονη ηλεκτράµαξα επικεφαλής εµπορευµατικού
συρµού στον Εµπορικό Σ.Σ. Θεσσαλονίκης (Φωτ. Γ. Μαγαλιός)

Προοπτική µέχρι το 2020
Μετά τα παραπάνω τι προοπτικές διαφαίνονται για τον ελληνικό
σιδηρόδροµο για τα επόµενα χρόνια; Η απάντηση είναι ότι µπορούµε να είµαστε "συγκρατηµένα αισιόδοξοι" παρά τη συνεχιζόµενη κρίση.
Η κυριότερη πηγή αισιοδοξίας οφείλεται στο ότι οι επενδύσεις
στον σιδηρόδροµο συνεχίζονται παρά τις δυσκολίες µε τις ευλογίες της ΕΕ.
Ολοκληρώνονται τα συγχρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ έργα
όπως:
1. Νέα Γραµµή Κιάτο – Είσοδος Πάτρας (Ρίο ή ίσως Αγιά) µήκους
100 km (αφού ξεπεράστηκαν τα προβλήµατα µε τους αλλεπάλληλους οικισµούς και λοιπές δεσµεύσεις στη στενή βόρεια παραλιακή ζώνη της Πελοποννήσου).

Εικόνα 2. Έτοιµη υποδοµή στον Ποταµίτικο Γιαλό

2. Νέα Γραµµή Τιθορέα – ∆οµοκός µήκους 106 km, κόστος 1.200
εκ. €, µε 15 σήραγγες, 19 µεγάλες γέφυρες, 5 σταθµούς και 2
στάσεις (ήδη ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της δίδυµης σήραγγας Καλλιδρόµου µήκους 9.250 m, της µεγαλύτερης συγκοινωνιακής σήραγγας των Βαλκανίων. Για να γίνει κατανοητό το
11 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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µέγεθός της, αρκεί να αναφερθεί ότι είναι ανάλογο των υπογείων έργων της πρώτης φάσης του µετρό Αθήνας, σε πολύ δυσµενείς γεωλογικές συνθήκες).

Εικόνα 3. Νέα Στάση Αγγειών

3. Παραλλαγή Πολύκαστρο – Ειδοµένη µήκους 22 km. Το έργο
αυτό προφανώς δεν αφορά µόνο το διεθνές εµπόριο της χώρας.
Η σηµασία της ολοκλήρωσης του σιδηροδροµικού κορµού της
χώρας µε υψηλές ταχύτητες µελέτης µέχρι τα σύνορα µπορεί
να γίνει αντιληπτή, αν αναλογιστούµε ότι πριν την κατάργηση
του Ακρόπολις Express η διαδροµή Αθήνα – Μόναχο διαρκούσε
33 ώρες, ενώ ήδη η Ελλάδα έχει µειώσει από τότε κατά 3 ώρες
τη διαδροµή επί ελληνικού εδάφους (και θα τη µειώσει κατά
επιπλέον µιάµιση ώρα µε τα παραπάνω έργα), ενώ σηµαντικές
µειώσεις έχουν πετύχει και άλλες χώρες, όπως η Αυστρία. Αν
επαναδροµολογηθεί αντίστοιχος συρµός, το Μόναχο θα απέχει
πλέον 24 ώρες από την Αθήνα και 20 από τη Θεσσαλονίκη).
4. Εµπορευµατικοί σταθµοί (Συγκρότηµα Σταθµών στο Θριάσιο
Πεδίο) και Συνδέσεις µε λιµένες (Νέο Ικόνιο). Το πρώτο έργο
κόστους 257 εκ. € έχει έκταση 2000 στρέµµατα, 30 km γραµµών και 110 αλλαγές τροχιάς. Το δεύτερο έργο κόστους 157
εκ. € έχει µήκος 17 km, 7 µεγάλες γέφυρες, 8 σήραγγες και 2
επιλιµένιους σταθµούς. Ήδη οι πρώτοι συρµοί µπορούν να φτάσουν στον εµπορευµατικό λιµένα του Πειραιά και να παραλάβουν φορτία προς την ευρωπαϊκή ενδοχώρα.

Εικόνα 4. Επιλιµένιος σταθµός
12 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Ταυτόχρονα προωθούνται νέα συγχρηµατοδοτούµενα έργα, όπως:
1. Γραµµή Θεσσαλονίκη – Προµαχώνας (λειτουργική αναβάθµιση
µε ηλεκτροκίνηση, µερικό διπλασιασµό, ανισόπεδες διαβάσεις) µήκους 140 km
2. Συνδέσεις µε λιµένες (Αλεξανδρούπολη, Καβάλα)
3. Ηλεκτροκίνηση περιφερειακών γραµµών
(Λάρισα – Βόλος 61 km, Παλαιοφάρσαλος – Καλαµπάκα 80 km)
4. Προαστιακός προς Λαύριο και προς Λουτράκι
5. Γραµµή Πάτρα – Πύργος – Ολυµπία (κανονικοποίηση)
Επιπλέον λαµβάνουµε υπόψη τις γεωπολιτικές συνθήκες στην ΝΑ
Ευρώπη, όπως:
• Οικονοµική ανάπτυξη και σταθερότητα γειτονικών χωρών
(FYROM, Σερβία, Κόσσοβο)
• Βελτίωση σιδηροδροµικής υποδοµής σε γειτονικές χώρες (ολοκλήρωση σιδηροδροµικής/οδικής γέφυρας Vidin - Kalafat στο
∆ούναβη, ανακαινίσεις, διπλασιασµοί γραµµών)
• «Φιλοσιδηροδροµική» πολιτική Ε.Ε.
και την έναρξη απόδοσης των νέων έργων:
• Λειτουργία σύνδεσης µε ΣΕΜΠΟ και car terminal ΟΛΠ
• Λειτουργία Συγκροτήµατος Σταθµών Θριασίου
• Συνδέσεις µε λιµένες (Αλεξανδρούπολη, Καβάλα) και ιδιωτικά
εµπορευµατικά κέντρα
• Μείωση λειτουργικών εξόδων λόγω επέκτασης Ηλεκτροκίνησης
• Πλήρης λειτουργία σιδηροδροµικού ΠΑΘΕ
(Αθήνα – Θεσσαλονίκη σε 3 ½ ώρες, Αθήνα – Πάτρα σε λιγότερο
από 2 ώρες)

Συµπεράσµατα
Μετά από τα παραπάνω
• Μπορούµε να είµαστε «συγκρατηµένα αισιόδοξοι»
• Ανεξάρτητα από την ύφεση της χώρας και το εσωτερικό µεταφορικό έργο το ελληνικό σιδηροδροµικό δίκτυο µε τις νέες υποδοµές θα κληθεί να προσφέρει υπηρεσίες διαµεταφοράς
"τράνζιτ" µε σηµαντικά οικονοµικά οφέλη
• Το πλαίσιο λειτουργίας των σιδηροδρόµων στην Ελλάδα µετά
την αναδιάρθρωση των τελευταίων ετών είναι σαφώς υγιέστερο
και απαλλαγµένο από δυσλειτουργίες και αγκυλώσεις του παρελθόντος
• Η είσοδος ιδιωτών ή µεικτής µορφής επιχειρήσεων στη σιδηροδροµική αγορά µπορεί να αυξήσει το µεταφορικό έργο και την
ποιότητα µετακίνησης
Όµως:
• Οι ιδιώτες (και λοιποί χρήστες) θα απαιτούν άριστη υποδοµή και
καλή συντήρηση αυτής
• Η συνέχιση λειτουργίας και η ανάπτυξη του σιδηροδρόµου εξαρτάται από την κρατική επιδότηση και τη συγχρηµατοδότηση της
Ε.Ε.
Τέλος ας µην ξεχνάµε:
Όπου λειτουργεί υγιής ανταγωνισµός µεταξύ των µέσων µεταφοράς ωφελούνται οι χρήστες, η επιχειρηµατικότητα και η οικονοµία
γενικότερα.
* Μιχάλης Αναστασάκης
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc, DIC
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Ο ρoλος των Ελληνικων Λιµενων
στο ∆ιεθνες Περιβαλλον:
Προκλησεις, Προβληµατα και
Προοπτικες
Σωτήρης Θεοφάνης*

Εισαγωγή
Σε πολλές ευκαιρίες αρµόδιοι αλλά και αναρµόδιοι δεν παραλείπουν να επισηµαίνουν τη σηµασία, γεωπολιτική αλλά και οικονοµική, των ελληνικών λιµένων. Οι τοποθετήσεις αυτές σε
µεγάλο βαθµό περιέχουν στοιχεία ρεαλισµού, αλλά πολλές
φορές περιέχουν και προσδοκίες που δεν ανταποκρίνονται στις
πραγµατικές συνθήκες και στις εξελίξεις της λιµενικής βιοµηχανίας στο διεθνές περιβάλλον.
Παράλληλα, στις συνθήκες της σοβαρής κρίσης που βιώνει η
Χώρα µας, το λιµενικό δυναµικό αποτελεί ένα από τους πλέον
ουσιαστικούς πόρους για αξιοποίηση και οι πιεστικές ανάγκες,
τόσο από χρονική όσο και από οικονοµική άποψη, καθιστούν κρίσιµη την προσπάθεια αναδιάρθρωσης του λιµενικού τοµέα,
αλλά και τη διαδικασία εισαγωγής ιδιωτικών κεφαλαίων στον
τοµέα αυτό, µε τρόπο παραγωγικό και µακροχρόνια βιώσιµο.
Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί η πρόσφατη ψήφιση του ν.
4150/2013 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΥΝΑ), που ρυθµίζει σειρά θεµάτων τα οποία άπτονται της Εθνικής Στρατηγικής Λιµένων (ΕΣΛ), που επίσης έχει πρόσφατα ανακοινώσει το ΥΝΑ.
Το πλαίσιο των εξελίξεων αυτών καθιστά επίκαιρη και χρήσιµη
τη νηφάλια επισκόπηση των διεθνών εξελίξεων στη λιµενική
14 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

βιοµηχανία, αλλά και την αξιολόγηση των προσπαθειών για τη
διαµόρφωση και κυρίως την εφαρµογή επικαιροποιηµένης ΕΣΛ,
κάτι που επιχειρείται µε την παρούσα παρέµβαση.
Η επισκόπηση του διεθνούς περιβάλλοντος, για λόγους έκτασης της παρέµβασης, περιορίζεται, κατά κύριο λόγο, στη Ναυτιλία Τακτικών Γραµµών και τη διακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων
(Ε/Κ).

Παγκόσµιες Εξελίξεις
Η παγκόσµια λιµενική αγορά ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του
1990 χαρακτηρίζεται από την παρουσία των Παγκόσµιων Λιµενικών ∆ιαχειριστών (ΠΛ∆) (Global Terminal Operators - GTOs). Οι
ΠΛ∆ απολαµβάνουν των οικονοµιών κλίµακας, αλλά και των οικονοµιών δικτύου που τους εξασφαλίζει το πυκνό δίκτυο Λιµενικών Σταθµών ∆ιακίνησης Ε/Κ (ΛΙΣ∆Ε) που διαθέτουν1 .
Οι ΠΛ∆ διαθέτουν, κατά τεκµήριο, δραστηριότητες σε περισσότερες της µίας ηπείρους, ενώ οι ∆ιεθνοποιηµένοι Λιµενικοί ∆ιαχειριστές (∆Λ∆) (International Terminal Operators – ITOs) είναι
Λιµενικοί ∆ιαχειριστές µε διεθνή αλλά περιφερειακή διάσταση
(π.χ. HHLA Αµβούργου).
Στην τελευταία πενταετία οι ΠΛ∆, παρά την οικονοµική κρίση,

185:Layout 1

12/6/13

11:02

Page 17

ανέπτυξαν τη δραστηριότητά τους σε ακόµη µεγαλύτερο βαθµό,
ως αποτέλεσµα του ικανοποιητικού περιθωρίου κερδοφορίας
που παρουσιάζουν οι λιµενικές δραστηριότητες2 .
Στο Σχήµα 1 παρουσιάζονται τα µερίδια αγοράς των ΠΛ∆ σε
σχέση µε την παγκόσµια λιµενική διακίνηση Ε/Κ, µε βάση την
εταιρική συµµετοχή τους σε ΛΙΣ∆Ε (equity based) για το έτος
2011 (πχ. συµµετοχή σε ποσοστό 10% λογίζεται ως το αντίστοιχο
ποσοστό της διακίνησης του ΛΙΣ∆Ε). Με βάση τα στοιχεία αυτά οι
πέντε µεγαλύτεροι ΠΛ∆ συγκεντρώνουν συνολικά µερίδιο αγοράς της τάξης του 30%, ένδειξη της σηµαντικής συγκέντρωσης
δύναµης, αντίστοιχης µε αυτή που παρουσιάζουν οι µεγάλες
Ναυτιλιακές Εταιρείες Τακτικών Γραµµών (ΝΕΤΓ).

Σχήµα 1: Μερίδιο Αγοράς Παγκόσµιων Λιµενικών ∆ιαχειριστών –
έτος 2011 (Πηγή: επεξεργασία στοιχείων Drewry Consultants
Research)

Σηµαντικό στοιχείο είναι η εµφάνιση νέων δυναµικών παικτών
(πχ. Shangai International Port Group, China Merchants, China
Shipping Terminal Development κλπ.), αλλά η σηµαντική ανάπτυξη µικρότερων «παικτών» (πχ. Terminal Investment LtdTIL).
Ένα ακόµη σηµαντικό στοιχείο είναι η επανάκαµψη των θεσµικών επενδυτών (επενδυτικά κεφάλαια υποδοµών, συνταξιοδοτικά κεφάλαια κ.λπ.) στις λιµενικές επενδύσεις. Μόλις
πρόσφατα (Απρίλιος 2013) η Global Infrastructure Partners
απέκτησε το 35% της TIL3 , ενώ η Genesis Asset Management
απέκτησε 5% της ICTSI4 , ενώ ανάλογες τοποθετήσεις είχαν
πραγµατοποιηθεί το έτος 2012. Βέβαια οι παρούσες αποτιµήσεις δεν έχουν ανάλογο ύψος µε τις αντίστοιχες της περιόδου
2006-20085 , αφού ο µέσος όρος των αποτιµήσεων σήµερα αν-

1

2

3

4

5

Notteboom, T., Rodrigues, J.-P. 2012. The Corporate Geography of
Global Terminal Operators. Maritime Policy and Management, 39(3),
pp. 249-279.
Θεοφάνης, Σ., Μποϊλέ, Μ. 2009. Παγκοσµιοποίηση, Ναυτιλία Τακτικών
Γραµµών και Λιµενικές Υπηρεσίες. Οι Επιπτώσεις της Παγκόσµιας οικονοµικής Κρίσης. Αφιέρωµα στη Λιµενική Βιοµηχανία. Απογευµατινή,
Ιούνιος 2009.
MSC sells part of terminal division. Port Strategy, 04/04/2013.
http://www.portstrategy.com/news101/products-and-services/mscsells-part-of-terminal-division
Genesis buys 5% of ICTSI. Port Finance International, 12/04/2013.
http://www.portfinanceinternational.com/categories/financedeals/item/813-genesis-buys-5-of-ictsi
Θεοφάνης, Σ., Μποϊλέ, Μ. 2007. Οι πρόσφατες εξελίξεις στο παγκόσµιο
σκηνικό παροχής λιµενικών υπηρεσιών: ο ρόλος των επενδυτικών κεφαλαίων υποδοµών. Ποιο θα είναι το επόµενο βήµα; Ηµερίδα για τις

τιστοιχεί σε λόγο EV/EBTDA6 ίσο µε 9,7 ενώ την περίοδο εκείνη
υπερέβαινε το 20.
Αρκετοί ΠΛ∆ και ∆Λ∆ είναι εισηγµένες σε χρηµατιστηριακές αγορές εταιρείες (πχ. PSA, Cosco Pacific, αλλά και HHLA κ.λπ.)

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο και
η Ευρωπαϊκή Λιµενική Πολιτική
Οι προβλέψεις για την εξέλιξη της κίνησης Ε/Κ στην Ευρώπη για
την επόµενη πενταετία (2013-2018) συνδέονται µε εκτίµηση
στασιµότητας, ενώ αντίθετα σε παγκόσµιο επίπεδο αναµένεται
µέση ετήσια ανάπτυξη της τάξης του 6%.
Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται αναθέρµανση του ανταγωνισµού των λιµένων Βορρά – Νότου, που τροφοδοτείται αφενός
µεν από την επιθετική εµπορική πολιτική που εφαρµόζουν αρκετοί λιµένες του Νότου, περιλαµβανοµένου του ΛΙΣ∆Ε της PCT
στον Πειραιά, αλλά και των στρατηγικών «ενεργητικής διείσδυσης» στην ενδοχώρα (extended gates) λιµένων του Βορρά (πχ.
Ρόττερνταµ)7.
Βασικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού λιµενικού τοπίου αναµένεται
να αποτελέσει το επόµενο διάστηµα το νέο «Λιµενικό Πακέτο»
που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τη µορφή Κανονισµού
και πρόκειται να ανακοινώσει εντός του Μαΐου8 , ύστερα από
διετή διαβούλευση. Είναι άγνωστο εάν στο Σχέδιο Κανονισµού
προβλέπεται και ο διαχωρισµός των ρυθµιστικών/κανονιστικών
αρµοδιοτήτων των Λιµενικών Αρχών από τις εµπορικές δραστηριότητες των λιµένων, γεγονός που είχε διαφανεί ότι αποτελούσε αρχικά πρόθεση της Επιτροπής, αν και προσκρούει στη
διαφορετικότητα των µοντέλων διακυβέρνησης των λιµένων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση9 .

Μεσογειακό Πλαίσιο
Το πλαίσιο των συνθηκών στη Μεσόγειο και τη Μ. Θάλασσα χαρακτηρίζεται από σηµαντικές αλλαγές στις γεωπολιτικές συνθήκες (ένταξη Ρουµανίας και Βουλγαρίας στην ΕΕ, Αραβική
Άνοιξη) που επηρεάζουν άµεσα το διεθνές εµπόριο, τις µεταφορές και το λιµενικό τοµέα. Παράλληλα η εκρηκτική ανάπτυξη
του λιµενικού τοµέα στην Τουρκία που ήδη διαθέτει λιµενική χωρητικότητα 12,3 εκατ. TEUs, µε προοπτική αύξησης στα 30 εκατ.
TEUs, έχει αλλάξει τα δεδοµένα στην Αν. Μεσόγειο και τη Μ. Θάλασσα 10.
Εξελίξεις και τις Πρακτικές στην Οργάνωση, Λειτουργία και ∆ιοίκηση των
Λιµένων και των Λιµενικών Εγκαταστάσεων. ΑΠΘ, 10 Ιανουαρίου 2007.
6
EV/EBITDA είναι ο λόγος της αξίας της επιχείρησης προς τα κέρδη προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων
7
Notteboom, T. 2012. Dynamics in port competition in Europe: implications for North Italian ports. Workshop “I porti del Nord”, 18-042012, Milan.
8
http://www.espo.be/index.php?option=com_content&view=article&id=392:
new-ports-regulation-proposal-to-emerge-next-week-&catid=34:esponews&Itemid=109
9
ESPO, 2010. European port Governance. http://www.espo.be/images/stories/Publications/studies_reports_surveys/espofactfindingreport2010.pdf
10
A Sea of Opportunities. 10/04/2013. http://www.portfinanceinternational.com/features/item/810-a-sea-of-opportunities
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Παράλληλα, επενδυτικά συµφέροντα της γείτονος χώρας εµφανίζουν τάσεις τοποθέτησης σε κοµβικούς λιµένες της Μεσογείου (πχ. εξαγορά του 49% του Malta Freeport της CMA CGM
από τον Όµιλο Yildirim11).
Τέλος πρέπει να τονισθεί η στρατηγική σηµασία της επένδυσης
της Cosco Pacific (PCT) στον Πειραιά, που έχει εµφανίσει εξαιρετική δυναµική τη διετία 2011-2012, ανακτώντας και διευρύνοντας
το µερίδιο θαλάσσιας µεταφόρτωσης σε τιµές µεγαλύτερες από το
προηγούµενο ιστορικό υψηλό του έτους 2003, δηµιουργώντας
νέο υψηλό διακίνησης 2,7 εκατ. TEUs για τον Πειραιά, µε προοπτική περαιτέρω ραγδαίας αύξησης της κίνησης.

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα
Οι δυσµενείς οικονοµικές εξελίξεις στη Χώρα µας και οι δεσµεύσεις των Μνηµονίων, ιδιαίτερα του λεγόµενου 3ου Μνηµονίου12, έχουν επηρεάσει και τις εξελίξεις στο λιµενικό τοµέα.
Ειδικότερα:
• Καταργήθηκε το ελάχιστο ποσοστό του ∆ηµοσίου στις λιµενικές ΑΕ (Νοέµβριος 2012)
• Μεταβιβάσθηκε το ποσοστό του ∆ηµοσίου στις λιµενικές ΑΕ
στο ΤΑΙΠΕ∆
• Εκπονήθηκε Εθνική Στρατηγική Λιµένων (ΕΣΛ) από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΥΝΑ)
• Αναλήφθηκε, έµµεσα, η υποχρέωση διάκρισης των κανονιστικών/ρυθµιστικών αρµοδιοτήτων από τις εµπορικές δραστηριότητες, αφού η εισαγωγή ιδιωτικών κεφαλαίων θα
πραγµατοποιείται, κυρίως, µέσω παραχωρήσεων
• Ψηφίσθηκε ο Ν. 4150/2013 που περιλαµβάνει στοιχεία της
ΕΣΛ και καταργεί προνόµια των λιµενικών ΑΕ, που εκτιµήθηκε
ότι αποτελούν Κρατική Ενίσχυση
Τα βασικά σηµεία του Ν. 4150/2013 που αναφέρονται στην υλοποίηση της ΕΣΛ, αφορούν σε:
• ∆ηµιουργία τεσσάρων Κεντρικών Λιµενικών ∆ικτύων (ΚΛ∆)
• ∆υνάµει συγχώνευση των Λιµενικών Ταµείων σε Περιφερειακά Λιµενικά ∆ίκτυα (ΠΛ∆)
• Σύσταση Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων (ΡΑΛ)
Παράλληλα, το ΤΑΙΠΕ∆ έχει ανακοινώσει την υιοθέτηση δύο σεναρίων ιδιωτικοποίησης λιµενικών δραστηριοτήτων στις 12 λιµενικές ΑΕ13, δηλαδή:
• Την παραχώρηση επιµέρους δραστηριοτήτων λιµένων
• Την εκχώρηση του πλειοψηφικού πακέτου λιµενικών ΑΕ, µε
παράλληλη επαναδιαπραγµάτευση των συµβάσεων παραχώρησης των λιµενικών ΑΕ µε το ∆ηµόσιο, διαδικασία που χαρακτηρίζει ως «master concession»

11

12

13

14

http://www.joc.com/port-news/cma-cgm-transfers-half-malta-terminal-yildirim_20111104.html
The Second Economic Adjustment Programme for Greece First Review - December 2012
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_pap
er/2012/pdf/ocp123_en.pdf
http://www.hradf.com/uploads/files/20130228-press-release-portsen.pdf
http://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&ob-
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Παρατηρήσεις για το Λιµενικό
Σχεδιασµό
Κατ’ αρχήν πρέπει να σηµειωθεί ότι η εκπόνηση και υλοποίηση
νέας ΕΣΛ αποτελεί αναµφισβήτητα ένα θετικό και απαραίτητο
βήµα. Η λιµενική µεταρρύθµιση του τέλους της δεκαετίας του
1990 (Ν. 2688/1999, Ν. 2932/2001, εισαγωγές ΟΛΠ ΑΕ και
ΟΛΘ ΑΕ στο Χρηµατιστήριο Αθηνών) παρά την αδιαµφισβήτητη
αξία της, έχει δείξει πλέον την ηλικία της και τις αδυναµίες της.
Σε σχέση µε το Ν. 4150/2013 και τη στρατηγική εισαγωγής ιδιωτικών επενδύσεων στο λιµενικό τοµέα που προωθεί το ΤΑΙΠΕ∆,
µε βάση και τη διεθνή εµπειρία και πρακτική, µπορεί να γίνουν,
συνοπτικά, οι ακόλουθες επισηµάνσεις:
Η προσέγγιση δόµησης ΕΣΛ µε βάση τα Λιµενικά ∆ίκτυα, είναι επιλογή υψηλού ρίσκου, αφού µε βάση τη διεθνή εµπειρία, πολύ
λίγες συγχωνεύσεις Λιµενικών Αρχών θεωρούνται επιτυχείς (Ningbo-Zhoushan/Κίνα, Μητροπολιτική Περιοχή Vancouver/Καναδάς,
Κοπεγχάγη/∆ανία µε Malmoe/Σουηδία, Valencia-SaguntoGandia, Ισπανία), ενώ σε άλλες περιπτώσεις το εγχείρηµα είτε
έχει αποτύχει (π.χ. Ν. Ζηλανδία14), είτε παρουσιάζονται ιδιαίτερες
δυσκολίες στην υλοποίησή του και αντίστοιχα µακροχρόνιες διαδικασίες (π.χ. Αυστραλία15,16 ). Σε κάθε περίπτωση, κατά την
άποψή µας, το εγχείρηµα θα είχε µεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, αλλά και ουσία. µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών
παραχωρήσεων λιµενικών δραστηριοτήτων.
Για µία ακόµη φορά δεν επιχειρείται σαφής διαχωρισµός των κανονιστικών/ρυθµιστικών αρµοδιοτήτων των Λιµενικών ΑΕ, όπως
είναι διαρθρωµένες σήµερα, σαν καθολικοί διάδοχοι των ΝΠ∆∆
που αντικατέστησαν, από τις εµπορικές δραστηριότητες, έτσι
ώστε να δηµιουργηθούν ουσιαστικές Λιµενικές Αρχές τύπου
«∆ιαχειριστή Γης» (Landlord Port Authorities) και οι Λιµενικές
ΑΕ να ασκήσουν το ρόλο λιµενικού διαχειριστή. Η έλλειψη αυτής
της διάκρισης αποτελεί τη βασική αδυναµία της λιµενικής µεταρρύθµισης του τέλους της δεκαετίας του 1990, αλλά και τη
βασική αδυναµία της παραχώρησης του ΛΙΣ∆Ε Πειραιά στην
Cosco-PCT, µε συνέπεια την ιδιότυπη κατάσταση ο φορέας παραχώρησης να ασκεί ταυτόχρονα ανταγωνιστική λιµενική δραστηριότητα σε σχέση µε τον παραχωρησιούχο. Η άρση
ορισµένων προνοµίων των λιµενικών ΑΕ µε το Ν. 4150/2013
δεν αντιµετωπίζει στην ουσία του το θέµα.
Η Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων (ΡΑΛ) αποτελεί µία από τις ελάχιστες
περιπτώσεις διεθνώς (Ν. Αφρική17, Ινδία18, Ινδονησία) που έχει
θεσπισθεί Ρυθµιστής για το Λιµενικό Τοµέα19 και η επιτυχία ή µη
της σύστασης και λειτουργίας της αποτελεί πρόκληση για την επιτυχία της ΕΣΛ, αλλά ίσως και πρόκριµα για την εφαρµογή αντί-

15

16
17
18
19

jectid=10431643
http://www.nbr.co.nz/article/southern-ports-merger-drifts-slowlycloser-118841
http://www.abc.net.au/rural/news/content/201202/s3422451.htm
http://www.portsregulator.org
http://www.tariffauthority.gov.in/
The Regulator. Port Strategy, 30/05/2012.
http://www.portstrategy.com/news101/insight-and-opinion/postscript/The-regulator
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στοιχων δοµών στις άλλες Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις
οποίες δεν υφίσταται ανάλογος θεσµός. Ένα βασικό ερώτηµα
είναι εάν θα περιορισθεί σε αυστηρά ρυθµιστικές λειτουργίες ή θα
αποκτήσει και χαρακτηριστικά Εθνικής Λιµενικής Αρχής (παρακολούθηση, επικαιροποίηση και αναπροσαρµογή ΕΣΛ), κατά το
πρότυπο του Puertos Del Estado στην Ισπανία20.
Η ανάγκη να υπάρξει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για τη µεθοδολογία
εισαγωγής ιδιωτικών επενδύσεων στο λιµενικό τοµέα στην Ελλάδα επισηµάνθηκε πρόσφατα και από ειδικούς σε διεθνές επίπεδο21 και κατά την εκτίµησή µας θα αποτελέσει τον
ουσιωδέστερο παράγοντα επιτυχίας του προγράµµατος λιµενικής
µεταρρύθµισης που επιχειρείται.
Στο Σχήµα 2 παρουσιάζονται το σενάριο µεµονωµένων παραχω-

ρήσεων που προωθεί το ΤΑΙΠΕ∆ και που εµφανίζει τα µειονεκτήµατα που προαναφέρθηκαν συνοπτικά και τέσσερα σενάρια απόσχισης των εµπορικών δραστηριοτήτων µε τη µετατροπή των
Λιµενικών ΑΕ σε Λιµενικούς ∆ιαχειριστές και τη δηµιουργία Λιµενικών Αρχών Παγίων (στο σύνολο της χώρας, ανά λιµένα, ανά λιµενικό δίκτυο και µε συνδυασµό των δύο τελευταίων), δηλαδή
Λιµενικών Αρχών- ∆ιαχειριστών Γης. Το σενάριο 5 αποτελεί την
πλέον συµβατή µε τη νέα ΕΣΛ λύση. Η υιοθέτηση της πρότασης
δεν αναιρεί την ουσία του Ν. 4150/2013, θα οδηγήσει σε σαφές
πλαίσιο εισαγωγής των ιδιωτικών επενδύσεων στο λιµενικό
τοµέα και απαιτεί µόνο ιδιαίτερο χειρισµό των συµβάσεων παραχωρήσεων σε σχέση µε τα δικαιώµατα των εισηγµένων ΑΕ.

Σχήµα 2: Σενάρια ∆ιαχωρισµού Λιµενικών
Λειτουργιών 22

Συµπεράσµατα
Συνοψίζοντας τα παραπάνω µπορεί να καταλήξει κανείς στα ακόλουθα σηµεία:
• Η διεθνής και Ευρωπαϊκή συγκυρία στον τοµέα της Ναυτιλίας
Τακτικών Γραµµών αναµένεται να είναι δύσκολη την επόµενη
πενταετία και κατά συνέπεια το περιβάλλον να είναι ιδιαίτερα
ανταγωνιστικό, επιβάλλοντας συµµαχίες µε διεθνή εµβέλεια
• Το περιβάλλον στο Μεσογειακό χώρο έχει αλλάξει από γεωπολιτική άποψη, αλλά και από άποψη εισόδου νέων δυναµικών παικτών (π.χ. Τουρκία) στο λιµενικό παίγνιο
• Η παρουσία της Cosco – PCT στο λιµάνι του Πειραιά έχει αναµφισβήτητα θετικά στρατηγικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε τη
θέση της Χώρας µας στον ανταγωνισµό του Μεσογειακού

20
21

http://www.puertos.es/
Greek government still dithering over privatization. Port Finance International, 17/01/2013.
http://www.portfinanceinternational.com/features/item/679-

χώρου, αλλά και του διπόλου Βορρά-Νότου
• Η λιµενική µεταρρύθµιση και η εισαγωγή ιδιωτικών κεφαλαίων στις λιµενικές δραστηριότητες, ανεξάρτητα από τον
τρόπο που θα υλοποιηθεί (παραχωρήσεις δραστηριοτήτων ή
µετοχοποιήσεις Λιµενικών ΑΕ) απαιτεί, οπωσδήποτε, σαφή
διαχωρισµό των κανονιστικών/ρυθµιστικών λειτουργιών από
τις εµπορικές δραστηριότητες, µε τη δηµιουργία Λιµενικών
Αρχών τύπου «∆ιαχειριστή Γης» (Λιµ. Αρχών «Παγίων»).
*Σωτήρης Θεοφάνης
Fellow, Rutgers University, NJ, USA
τ. Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος ΟΛΠ ΑΕ και
τ. ∆/νων Σύµβουλος ΟΛΘ ΑΕ
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greek-government-still-dithering-over-privatisation
Theofanis, S. 2013. Private Investment in Greek ports: an update.
Shipping, June 2013 (υπό δηµοσίευση)
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Ανaπτυξη Συστηµaτων Ευφυων
Μεταφορων στην Ελλαδα:
Στρατηγικο Σχεδιο 2013 - 2020
Απόστολος Μπιζάκης*

1. Σύντοµη ιστορική αναδροµή
Στην Ελλάδα ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του ’90 και κυρίως
στα πλαίσια ερευνητικών προγραµµάτων, εµφανίστηκαν ορισµένες εφαρµογές συστηµάτων ευφυών µεταφορών µε έµφαση
στα ηλεκτρονικά διόδια και τη χρήση έξυπνων καρτών για τον
έλεγχο πρόσβασης σε χώρους στάθµευσης (µεταξύ άλλων έργα
όπως τα ΑDEPT I & II), τη διαχείριση συµβάντων σε περιαστικά/υπεραστικά δίκτυα (µεταξύ άλλων το έργο IN RESPONSE),
την πληροφόρηση οδηγών για την κυκλοφορία και τη στάθµευση σε αστικό περιβάλλον (τα έργα CONCERT και QUARTET+).
Κατά την ίδια χρονική περίοδο επίσης εκτελέστηκαν ερευνητικά
έργα µε εξίσου επιτυχηµένες πιλοτικές δράσεις στον τοµέα των
εµπορευµατικών µεταφορών και πιο συγκεκριµένα στην παρακολούθηση φορτίων σε οδικές και σιδηροδροµικές µεταφορές
µε τεχνολογίες GPS, την ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης λιµένων (Port Operating Systems) καθώς και έργα διαχείρισης
18 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

εφοδιαστικής αλυσίδας µε έµφαση στην παρακολούθηση φορτίων, στον έλεγχο και στην παρακολούθηση διατροπικών αλυσίδων κλπ.
Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και ενόψει του 3ου ΚΠΣ καταρτίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο για την «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο χώρο
των µεταφορών αντιµετωπίζοντας συνολικά και συντεταγµένα
ένα σχέδιο δράσης για τον τύπο, το περιεχόµενο αλλά - εξίσου
σηµαντικό - τους φορείς/τελικούς δικαιούχους που θα καλούντο
σύντοµα να προµηθευτούν συστήµατα µέσα από τις τρέχουσες
διαδικασίες προµηθειών και υπηρεσιών ΣΕΜ. Η προσπάθεια
αυτή δυστυχώς δεν απέδωσε στην πράξη όσο θα µπορούσε δεδοµένου ότι οι µεγάλες καθυστερήσεις, τόσο στο σχεδιασµό του
προγράµµατος (ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2002, δύο χρόνια
µετά την έναρξη του ΚΠΣ), όσο και τα προβλήµατα που ανέκυψαν
λόγω αδυναµιών αρκετών φορέων, οδήγησε τελικά σε σχετικά
µικρό αριθµό υλοποιήσεων σηµαντικών έργων (σ.σ. ιδιαίτερη
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µνεία αξίζει να γίνει για τα µεγάλα έργα του ΟΑΣΑ, εκ των οποίων
το ένα που αφορά στην τηλεµατική βρίσκεται κοντά στην ανάδειξη αναδόχου µόλις πριν από µερικές ηµέρες, ενώ εκτός
απροόπτου το ίδιο θα ισχύσει µέχρι το τέλος του 2013 και για το
δεύτερο µεγάλο διαγωνισµό για το έξυπνο εισιτήριο).
Η ανάπτυξη τέτοιων συστηµάτων επανήλθε στην ατζέντα του αρµόδιου υπουργείου µέσω της Κοινοτικής Οδηγίας 40/2010/ΕΚ
που πρακτικά επανέφερε στο προσκήνιο την ανάγκη εκπόνησης
ενός στρατηγικού σχεδίου που θα υποδείξει ένα ρεαλιστικό σχέδιο δράσης για τα επόµενα χρόνια τηρώντας ένα σύνολο από
προϋποθέσεις και απαιτήσεις για µια συντονισµένη και συνεκτική ανάπτυξη και χρήση των ΣΕΜ σύµφωνα µε τις γενικές απαιτήσεις της Ε.Ε.

2. Υφιστάµενη κατάσταση

3. Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου
ΣΕΜ

νολικά επιτρέπει την πλήρη ανάλυση όλων των παραµέτρων
που επηρεάζουν τον µελλοντικό σχεδιασµό και µετέπειτα την
υλοποίηση των σχετικών έργων. Η µεθοδολογική προσέγγιση
που συχνά χρησιµοποιείται φαίνεται στο σχήµα 1.

Η εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου επιχειρησιακού σχεδίου
ΣΕΜ απαιτεί µια αλληλουχία συγκεκριµένων βηµάτων που συ-

Η καταγραφή των υφιστάµενων έργων αποκλειστικά σε σχέση
µε τις υπεραστικές µεταφορές στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στην
αντίστοιχη εργασία που έγινε από τον Οργανισµό ITS Hellas
καθώς επίσης και στα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το
Υπουργείο και όλους τους ερευνητικούς φορείς της χώρας για
τις δραστηριότητές τους σε θέµατα ΣΕΜ. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 παρακάτω τα έργα παρατίθενται υπό µορφή πίνακα χωρισµένα σε οδικές, σιδηροδροµικές και λιµενικές εγκαταστάσεις/διατροπικές µεταφορές, ενώ δε γίνεται διαφοροποίηση
µεταξύ επιβατικών και εµπορευµατικών µεταφορών, δεδοµένου ότι κάτι τέτοιο δεν υπαγορεύεται από τον συνολικό αριθµό
των υλοποιήσεων κατά περίπτωση.

19 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Σχήµα 1: Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου ΣΕΜ

Όπως φαίνεται από την παραπάνω µεθοδολογία, εφόσον τηρηθούν όλα τα παραπάνω µεθοδολογικά βήµατα, το Υπουργείο θα
είχε στα χέρια του το σύνολο της απαραίτητης πληροφορίας προκειµένου:
• Να γνωρίζει τι ακριβώς έχει γίνει µέχρι στιγµής και πόσα τέτοια έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί
• Να καταγράψει αναλυτικά και µε κατάλληλες έρευνες ερωτηµατολογίου τις πραγµατικές ανάγκες των φορέων όπως
προκύπτουν από την τρέχουσα δραστηριότητά τους αλλά και
τις συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί λόγω της οικονοµικής
κρίσης
• Να αναλύσει συνολικά όσα έργα ενδιαφέροντος αφορούν
στην Ελλάδα και για αυτά να εφαρµόσει κατάλληλες µεθοδολογίες για έλεγχο βιωσιµότητας και σχέση κόστους/οφέλους
επιτρέποντας έτσι µια ρεαλιστική ιεράρχηση προτεραιοτήτων
και µια κατάλληλη στόχευση των διαθέσιµων χρηµατοδοτικών εργαλείων για την προγραµµατική περίοδο 2013-2020
• Να αξιολογήσει τους τελικούς δικαιούχους – φορείς και να
αναδιαρθρώσει την αρχιτεκτονική των συστηµάτων προκειµένου να επιτύχει οικονοµίες κλίµακας όπου αυτό είναι δυνατό ή επιβάλλεται από τις συνθήκες
• Να ορίσει σε εθνικό επίπεδο τις λειτουργικές προδιαγραφές
των επιλεχθέντων έργων και να τις διαθέτει εκ των προτέρων
στους τελικούς δικαιούχους υλοποίησης
• Να είναι σε πλήρη ετοιµότητα να αναδιαρθρώσει το πρό-

20 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

γραµµα δράσης ανάλογα µε τις εξελίξεις χωρίς να χρειάζεται
εκ νέου ανάλυση των δεδοµένων

4. Το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης ΣΕΜ όπως
διαµορφώθηκε και ανακοινώθηκε
από την Πολιτεία
Ένα ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης όπως προκύπτει από τη γενική µεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, δεν αποτελεί προφανώς τη µοναδική λύση αλλά σίγουρα
µια από τις πιο ενδεδειγµένες, προκειµένου κανείς να είναι σε
θέση να αξιολογήσει την υφιστάµενη κατάσταση καθώς και να
προγραµµατίσει τις επόµενες απαραίτητες ενέργειες. Στην περίπτωση του Υπουργείου δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στο στάδιο 5
της παραπάνω διαδικασίας, αφού ένα σηµαντικό τµήµα των προηγούµενων εργασιών καλύφθηκε από την προεργασία του ITS
Hellas που είχε ήδη εκπονηθεί. Αυτό που θα έπρεπε παρά ταύτα
να συµπληρωθεί στη διαδικασία που ακολουθήθηκε, είναι αφενός ο έλεγχος της συνάφειας των έργων µε τις ανάγκες και τις
ιδιαιτερότητες της Ελλάδας και αφετέρου µια αναλυτική αξιολόγηση αυτών µε όρους οικονοµοτεχνικής ανάλυσης.
Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί φαίνονται οι σηµαντικότερες δράσεις για άµεση υλοποίηση σε σχέση µε τα υπεραστικά δίκτυα και
ανά τρόπο µεταφοράς σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα.
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5.Συµπεράσµατα
Η χώρα µας που αυτή τη στιγµή διανύει το 5ο έτος σε κατάσταση
ύφεσης µε αρκετά µεγάλη επισφάλεια για τα επόµενα 2-3 χρόνια πρέπει να αξιοποιήσει µε κάθε δυνατό τρόπο τις δυνατότητες
που δίνονται από διάφορα χρηµατοδοτικά πρωτόκολλα της Ε.Ε.
για την ανάπτυξη ΣΕΜ µε τον πιο αποδοτικό τρόπο προκειµένου
να βελτιώσει την ασφάλεια και άνεση των µετακινούµενων ενώ
ταυτόχρονα να συνεισφέρει στην ανάπτυξη ενός επιπλέον παραγωγικού τοµέα της εθνικής οικονοµίας. Στα πλαίσια αυτά καταγράφονται ορισµένα έργα εθνικής εµβέλειας τα οποία η
Πολιτεία θα πρέπει να δροµολογήσει σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα αποκοµίζοντας σηµαντικά οφέλη:
• Η δηµιουργία ενός Εθνικού Συστήµατος Μετρήσεων Οδικής
Κυκλοφορίας και συλλογής/επεξεργασίας/αξιοποίησης δεδοµένων από ΜΜΜ
• Η δηµιουργία ενός ενοποιηµένου συστήµατος κράτησης θέσεων και ενηµέρωσης επιβατών µε όλα τα µέσα µεταφοράς
• Η δηµιουργία ενιαίου κέντρου παρακολούθησης κυκλοφορίας για το Εθνικό ∆ίκτυο Αυτοκινητοδρόµων (διαχείριση συµβάντων, traffic management plans, διασυνοριακή
συνεργασία)
• ∆ια-λειτουργικότητα ηλεκτρονικών διοδίων

1

Το ITS Hellas είναι µια Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Αστικής Ευθύνης που σε
πλήρη αντιστοιχία µε τη διεθνή τάση απαρτίζεται από φορείς του κλάδου
των µεταφορών, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών µε Εθνική
εµβέλεια. Ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2008 και έχει µέλη από τον
ιδιωτικό τοµέα, πανεπιστηµιακά και ερευνητικά ιδρύµατα καθώς και φο-

22 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

• Κέντρα παρακολούθησης επικίνδυνων φορτίων
• Εξέλιξη συνεργατικών συστηµάτων (V2V - V2I)
Λαµβάνοντας υπόψη τόσο το Σχέδιο ∆ράσης του Υπουργείου όσο
και τη διεθνή πρακτική που ακολουθείται από διάφορες χώρες
ανά τον κόσµο, προκύπτει ότι η χώρα µας έχει κάνει σηµαντικά
βήµατα προς τη σωστή κατεύθυνση έστω και µε κάποια καθυστέρηση. Η νέα προγραµµατική περίοδος 2013-2020 αποτελεί
µια σηµαντική ευκαιρία να διαµορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο
για την ανάπτυξη ΣΕΜ µε τρόπο συντεταγµένο και αποδοτικό που
ταυτόχρονα θα είναι πλήρως εναρµονισµένο µε τις κατευθύνσεις της Ε.Ε.
Βιβλιογραφία
1. Ελληνική Έκθεση σχετικά µε τις εθνικές δραστηριότητες και τα
έργα στους τοµείς προτεραιότητας σύµφωνα µε το άρθρο 17(1)
της οδηγίας 2010/40/EU
2. ITS Action Plan – Το Σχέδιο ∆ράσης για τις Ευφυείς Μεταφορές
στην Ελλάδα, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων – Αθήνα Οκτώβριος 2012

*Απόστολος Μπιζάκης
∆/νων Σύµβουλος TREDIT SA / µέλος ∆.Σ. του ITS Hellas

ρείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βασικός στόχος του είναι η υποστήριξη
της διάδοσης και εκτεταµένης χρήσης των συστηµάτων Ευφυών µεταφορών στη Ελλάδα, φροντίζοντας παράλληλα να διασφαλισθούν κατάλληλες συνθήκες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών
τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών στον τοµέα αυτό.
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Οικονοµια, ∆ιατροπικoτητα
Kαι Οδικες Εµπορευµατικες
Μεταφορες
*Ευάγγελος Σαµπράκος

Ο

ι εµπορευµατικές µεταφορές συµβάλλουν ουσιαστικά
στην οικονοµική ανάπτυξη και ευηµερία των κρατών.
Ταυτόχρονα όµως θέτουν σοβαρούς κινδύνους όσον
αφορά στην ποιότητα ζωής, κυρίως αναφορικά µε τον πληθυσµό των αναπτυγµένων χωρών, που είναι ωστόσο οι κύριοι δικαιούχοι της παγκόσµιας αυτής οικονοµικής ανάπτυξης. Η Ε.Ε.
έχει λάβει µέτρα από καιρό για την προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα της βελτίωσης των αρνητικών παρενεργειών που απορρέουν από τη λειτουργία των µεταφορικών
υπηρεσιών. Οι πολιτικές για την περαιτέρω προώθηση των ∆ιατροπικών Μεταφορών, µπορούν να θεωρηθούν ως ένα σηµαντικό στοιχείο στην πορεία προς την ανάπτυξη των
Ευρωπαϊκών Κρατών. Το γεγονός αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η συνδυασµένη µεταφορά µπορεί και πρέπει να αναπτυχθεί ακόµη περισσότερο στην Ε.Ε. στις επόµενες δεκαετίες.

Οι εµπορευµατικές µεταφορές, αποτελούν αναµφισβήτητα
έναν από τους σπουδαιότερους παράγοντες για την οικονοµική
ανάπτυξη των κρατών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι µεταφορές
συνεισφέρουν πάνω από 4,5% στο σχηµατισµό του Ακαθάριστου Κοινοτικού Προϊόντος (χωρίς να υπολογίζεται στο ποσό
24 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

αυτό η οικονοµική δραστηριότητα που προέρχεται από άλλους
οικονοµικούς κλάδους που σχετίζονται µε τη λειτουργία των
µεταφορών, όπως ναυπηγεία, αυτοκινητοβιοµηχανία, συνεργία επισκευών κλπ), απασχολούν δε πάνω από 9,2 εκατ. εργαζοµένους. Από το 1970 µέχρι σήµερα, παρουσίασαν αύξηση
µεγαλύτερη από 70% στις χώρες της Ε.Ε., γεγονός που σηµαίνει µια µέση ετήσια αύξηση που ξεπερνά το 2%. Όµως, το µεγαλύτερο µέρος της εµπορευµατικής αυτής αύξησης
πραγµατοποιήθηκε από το οδικό δίκτυο.
Στα πλαίσια της επικρατούσας σήµερα λογικής της ελεύθερης
επιλογής µεταφορικών µέσων, η βασική έµφαση της προώθησης των Συνδυασµένων Μεταφορών, θα πρέπει να στηρίζεται στην παροχή βιώσιµης και ασφαλούς εναλλακτικής
λύσης για τα προϊόντα και τις µεταφορικές µονάδες που µπορούν να µεταφερθούν από διαφορετικά µέσα µεταφοράς. Αυτό
είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για το κοινωνικό σύνολο καθώς συµβάλλουν µε τον τρόπο αυτό, πρωτίστως στην ανακούφιση από
τη συµφόρηση των Ευρωπαϊκών µεταφορικών δικτύων και κυρίως του οδικού. Παράλληλα όλο και µεγαλύτερη έµφαση δίδεται στο ρόλο της ποιότητας ζωής και της προστασίας του
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περιβάλλοντος. Έννοιες όπως η «βιώσιµη ανάπτυξη» (Sustainable Development), απέκτησαν µεγαλύτερο κύρος και
το περιβάλλον, αναδεικνύεται πλέον ως προϋπόθεση για την
επιβίωση των ανθρώπινων κοινωνιών, αλλά και κρίσιµη παράµετρος για την ανάπτυξη, ενώ εντοπίζεται η αλληλεξάρτηση
µεταξύ περιβαλλοντικής υποβάθµισης, κοινωνικής ευηµερίας
και οικονοµικής αποδοτικότητας.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται πλήρως και η έννοια των
Βιώσιµων Μεταφορών, των οποίων ουσιαστικό συστατικό στοιχείο αποτελούν οι ∆ιατροπικές Μεταφορές.
Είναι γνωστό ότι τα τελευταία πενήντα χρόνια έχει παρατηρηθεί σηµαντική αύξηση της κινητικότητας ανθρώπων και αγα-

θών, ανάλογη µε εκείνη του Ακαθαρίστου Εθνικού (ή Κοινοτικού) Προϊόντος. Αυτή η ανάπτυξη, ενώ έχει συνεισφέρει στην
κοινωνική και οικονοµική πρόοδο, τώρα φαίνεται να συµβάλει αρνητικά όλο και περισσότερο στα πλεονεκτήµατα τα οποία
έχει επιφέρει.
Σε απάντηση στο πρόβληµα της αναγκαιότητας των µεταφορών, από τη µία πλευρά, και την επίτευξη περιβαλλοντικών,
οικονοµικών και κοινωνικών στόχων, από την άλλη πλευρά,
διάφοροι ∆ιεθνείς Οργανισµοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ένας
αριθµός άλλων υπηρεσιών και κυβερνήσεων, οργάνωσαν
προγράµµατα και στρατηγικές για την επίτευξη της βιώσιµης
ανάπτυξης στον τοµέα των µεταφορών.

∆ιάγραµµα 1: ∆είκτες του παγκόσµιου εµπορίου, θαλάσσιου εµπορίου, ΑΕΠ και βιοµηχανικής παραγωγής Ο.Ο.Σ.Α. (1990 – 2010)

Καθώς λοιπόν ο όγκος των µεταφορών ολοένα και αυξάνεται
(∆ιάγραµµα 1), γίνονται προσπάθειες στην Ε.Ε. να οργανώσουν
ορθολογικά τη µεταφορική δραστηριότητα και να αναπτύξουν
πολιτικές «βιώσιµης κινητικότητας». Αναφέρουµε εδώ χαρακτηριστικά την έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε
τη στρατηγική βιωσιµότητας στον Τοµέα των Μεταφορών στη
Λευκή Βίβλο, για τις Μεταφορές του 2001. Επίσης αναφέρουµε
την Πράσινη Βίβλο το 2000, όπου γίνεται αναφορά στην ενεργειακή κατανάλωση των µεταφορών, η οποία ήταν υπεύθυνη
το 1998 για το 28% των εκποµπών CO2, του αερίου που συµβάλλει κατά κύριο λόγο στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Εδώ
πάλι ενοχοποιούνται κατά κύριο λόγο οι οδικές µεταφορές
αφού αντιπροσωπεύουν, από µόνες τους, το 84% των εκποµπών CO2 που αποδίδονται στις µεταφορές.
25 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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∆ιάγραµµα 2: Οι ετήσιες εισαγωγές και οι εξαγωγές ανά κατηγορία χωρών το διάστηµα 2000 – 2010)

Έτσι λοιπόν, όσον αφορά τον περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η Ε.Ε. προωθεί εναλλακτικούς τρόπους µεταφοράς και έχει θέσει χρονικά περιθώρια για να
αποκαταστήσει την ισορροπία µεταξύ των οδικών και των
άλλων µέσων µεταφοράς. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη χώρα µας, η οποία αύξησε υπέρµετρα τον στόλο
(βλέπε ∆ιαγράµµατα 3 και 4) των φορτηγών αυτοκινήτων
(ιδιωτικά και ∆ηµοσίας Χρήσεως) και ουσιαστικά πραγµατο-

∆ιάγραµµα 3: Αύξηση αριθµού Φορτηγών Αυτοκινήτων στην Ελλάδα
26 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

ποιεί σχεδόν εξ ολοκλήρου τις εµπορευµατικές της µεταφορές οδικώς. Μέτρα συνεπώς τα οποία θα περιορίζουν τη δραστηριότητα του φορτηγού αυτοκινήτου, θα έχουν άµεση
επίπτωση στο κόστος διακίνησης και ουσιαστικά στη διαµόρφωση της τελικής τιµής των προϊόντων. Εξ άλλου είναι γνωστό
ότι πολλές µεγάλες εµπορικές και παραγωγικές επιχειρήσεις,
κάνουν χρήση ∆ηµοσίας Χρήσεως Φορτηγά αυτοκίνητα,
άλλως δεν δικαιολογείται µια τέτοια απόφαση.

185:Layout 1

12/6/13

11:02

Page 29

∆ιάγραµµα 4: Φορτηγά Αυτοκίνητα στις χώρες της Ε.Ε.
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Για όλους τους παραπάνω λόγους, φαίνεται ότι η Συνδυασµένη
Μεταφορά προβλέπεται να αναπτυχθεί περισσότερο τα επόµενα
χρόνια και ιδιαίτερα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Τούτο είναι επιθυµητό, διότι µέσω του εµπορίου µεταξύ κρατών,
τα οποία προηγουµένως είχαν σχετικά µικρές εµπορευµατικές
ανταλλαγές λόγω απόστασης και φυσικών εµποδίων, θα ενισχυθεί η οικονοµική και κοινωνική συνοχή της Ένωσης αλλά και
η οικονοµική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής
Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας. Μπορεί επίσης να οδηγηθούµε σε αναζωογόνηση και εκσυγχρονισµό των λιµανιών τα
οποία είναι εγκαταστηµένα σε αποµακρυσµένες περιοχές, ενώ

28 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

η βελτίωση των υπηρεσιών της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων
(π.χ. αύξηση ταχύτητας µεταφοράς εµπορευµάτων, µείωση κόστους κ.τ.λ.) θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Ε. Ε. και θα βελτιώσει τη θέση τους στις ευρωπαϊκές
και παγκόσµιες αγορές.
Από την πλευρά της η ναυτιλία φαίνεται να έχει αντιληφθεί αυτά
τα νέα δεδοµένα και έχει ήδη λάβει προ πολλού τα µέτρα της µε
την προσθήκη νέας χωρητικότητας, µε νέες επενδύσεις σε πλοία
µεταφοράς containers, µε νέες επενδύσεις σε λιµενικές υποδοµές και φυσικά µε την εφαρµογή των νέων τεχνολογιών.
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Πίνακας 1. Παραγγελίες Νέων πλοίων

Τέλος, οι προοπτικές της λειτουργίας του λιµανιού Πειραιά
ως διαµετακοµιστικού κόµβου δίδουν σίγουρα µια νέα διάσταση και θετικές προοπτικές σε όσα προηγουµένως αναφέραµε σχετικά µε τις Συνδυασµένες Μεταφορές. Η σύνδεση
του λιµανιού µε το σιδηροδροµικό δίκτυο και η λειτουργία
του Θριάσιου Πεδίου που τόσα χρόνια περιµέναµε, αναµένεται να δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες, οι οποίες βέβαια εξαρτώνται από τις δραστηριότητες αναδιάρθρωσης και
οικονοµικής ανάπτυξης των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας.

Τέλος, να επισηµάνουµε ότι οι Συνδυασµένες Μεταφορές δεν
θα πρέπει να εκλαµβάνονται ως πανάκια και ο τρόπος που θα
θεραπεύσει όλες τις αδυναµίες και τα προβλήµατα που αναγκαστικά δηµιουργούν οι µεταφορικές υπηρεσίες, µπορούν
όµως να θεωρηθούν ότι συµβάλλουν ουσιαστικά στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των κρατών.
*Ευάγγελος Σαµπράκος
Καθηγητής, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης
Πανεπιστήµιο Πειραιώς
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Σχετικa Με Την Ποινικh ∆iωξη
Στελεχων Του ∆ηµου Βολου
Για Το ∆ικτυο
Ποδηλατοδροµων Της Πολης
Θάνος Βλαστός*

Ιστορικό
Με οµόφωνη απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Βόλου στις
19.12.2008 υπέβαλε πλήρη φάκελο µε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή (Ε.∆.Α) Μεταφορών
για τη χρηµατοδότηση δικτύου ποδηλατοδρόµων. Μετά και από
σύµφωνη γνώµη του Αστικού ΚΤΕΛ Βόλου, του Υπεραστικού ΚΤΕΛ
Μαγνησίας και της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Μαγνησίας, στις 09.02.2009 δόθηκε η προέγκριση δηµοπράτησης του
έργου από την Ε.∆.Α Μεταφορών και στις 24.02.2009 το έργο εντάχθηκε στο Ε.Π. «Σιδηρόδροµοι, Αεροδρόµια, Αστικές Συγκοινωνίες» (ΣΑΑΣ). Το έργο δηµοπρατήθηκε στις 24.03.2009 και η
σύµβαση µε τον Ανάδοχο υπογράφηκε στις 11.05.2009 µε συµ-
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βατικό αντικείµενο 521.439,39 €. Στις 31.12.2009 εκδόθηκε η
βεβαίωση περαίωσης του έργου. Το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής συντάχθηκε µε παρατηρήσεις και διευκρινίσεις στις
30.06.2011 και εγκρίθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Βόλου
στις 29.12.2011. Για το έργο υπήρξαν διάφορες ενστάσεις από
πολίτες και από το ΤΕΕ και µετά από ανώνυµη καταγγελία επελήφθη η ∆ικαιοσύνη.

Οι κατηγορίες σύµφωνα µε το
Κλητήριο Θέσπισµα
• ∆ιατάραξη της ασφάλειας της συγκοινωνίας.
• Κάποιοι αµφίδροµοι ποδηλατόδροµοι που κατασκευάστηκαν
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έχουν πλάτος 1,7 και όχι 2µ.
• Για τη ζώνη στάθµευσης αυτοκινήτων προβλέφτηκαν 1,8µ πλά•
•
•

•

•

τους και όχι 2µ.
Η λωρίδα κυκλοφορίας αυτοκινήτων περιορίστηκε στα 2,5 µ.
χωρίς να υφίσταται απαγόρευση για την κίνηση φορτηγών.
∆εν τηρήθηκαν οι ‘εθνικές προδιαγραφές ΟΜΟΕ’.
Η µελέτη δεν περιλάµβανε τυπική διατοµή και λεπτοµέρεια της
νησίδας διαχωρισµού του ποδηλατόδροµου από το υπόλοιπο
οδόστρωµα.
Η νησίδα διαχωρισµού κατασκευάστηκε από µπετόν 20-25 εκ.
ύψους, µε πακτωµένα µεταλλικά κολωνάκια, που καθιστά ‘σφόδρα πιθανό το ενδεχόµενο’ σοβαρών τραυµατισµών οδηγών
µηχανοκίνητων δικύκλων ή ποδηλατών που θα έπεφταν πάνω
τους.
Το δίκτυο ποδηλατοδρόµων παρουσιάζει ασυνέχειες.

Παρατηρήσεις
1. Τι είναι τα έργα για το ποδήλατο
Τα έργα για το ποδήλατο κάθε άλλο παρά συµβατικά έργα είναι.
Πρόκειται για έργα άγνωστα στην ελληνική πραγµατικότητα διότι
η ελληνική κοινωνία έδωσε απόλυτη προτεραιότητα στο αυτοκίνητο, του παρέδωσε το σύνολο της διατοµής του δρόµου και αδιαφόρησε για το ποδήλατο, το οποίο εκ των πραγµάτων και για
λόγους ασφάλειας υποχρεώθηκε να αποσυρθεί σχεδόν ολοκληρωτικά (µε εξαίρεση ελάχιστες επαρχιακές πόλεις).
Όταν λοιπόν οι ποδηλάτες είναι ελάχιστοι δεν γίνεται κατανοητή
η αναγκαιότητα έργων για το ποδήλατο, των µοναδικών µε τα
οποία δεν αποσκοπείται να δοθεί απάντηση σε ανάγκες υπαρχόντων οχηµάτων, αλλά σε µελλοντικών. Εποµένως δύσκολα συναινεί για αυτά η ελληνική κοινωνία (πρέπει ωστόσο να
σηµειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας ένας αυξανόµε-

νος αριθµός νέων, ακολουθώντας το παράδειγµα της Ευρώπης,
στρέφεται προς το ποδήλατο).
Για τους ίδιους λόγους η νοµοθεσία για το ποδήλατο στην Ελλάδα
είναι εξαιρετικά ελλιπής. Οι ΟΜΟΕ – Οδηγίες Μελετών Οδικών
Έργων κάνουν ελάχιστες αναφορές. Σηµειώνεται ότι αποτελούν
Οδηγίες και όχι Προδιαγραφές. Το ίδιο ελλιπείς είναι και οι Γενικές Οδηγίες για Ποδηλατοδρόµους του ΥΠΕΧΩ∆Ε που συντάχθηκαν για προσωρινή χρήση. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι
επίσης υπερβολικά φτωχός, και έτσι ο σχεδιασµός έργων για το
ποδήλατο δεν θα µπορούσε θεωρητικά αλλού να προστρέξει
παρά στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, οι οποίες όµως δεν είναι
εύκολο να εφαρµόζονται στις ελληνικές πόλεις. Υπογραµµίζεται
ότι στην πλειονότητά τους τα έργα για το ποδήλατο γίνονται στο
εσωτερικό πόλεων όπου το πλάτος των δρόµων και τα υπόλοιπα
χαρακτηριστικά τους είναι πολύ φτωχά και κατά κανόνα απέχουν
πολύ από τα χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών δρόµων. Αν οι ελληνικοί αστικοί δρόµοι είχαν σχεδιαστεί µε ευρωπαϊκές προδιαγραφές για πεζούς, ΑΜΕΑ και οχήµατα τότε η ανάγκη τήρησης
επίσης ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την ένταξη στο εσωτερικό
τους ποδηλατοδρόµων θα ήταν προφανής. Το πλαίσιο ωστόσο
είναι πολύ διαφορετικό και τα έργα για το ποδήλατο είναι υποχρεωµένα να προσαρµόζονται σε µια γεωµετρία ελλειµµατική
που υποδέχεται συνθήκες λειτουργίας κάθε άλλο παρά κανονικές, τόσο ως προς την κίνηση όσο και ως προς τη στάθµευση.
Στην περίπτωση του ποδηλάτου το πρόβληµα ‘λύθηκε’ στην Ελλάδα δια της ‘κατάργησής’ του. Το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση
των ΑΜΕΑ που σπάνια διακινδυνεύουν την έξοδό τους στο δρόµο.
Να ‘καταργηθούν’ και οι πεζοί γενικά ήταν αδύνατο, ωστόσο και
για αυτούς το περιβάλλον στους αστικούς δρόµους είναι πολύ εχθρικό. Το πλάτος των πεζοδροµίων είναι ανεπαρκές (ακόµη και
σε σχέση µε όσα ορίζει η ελάχιστα απαιτητική ελληνική νοµοθεσία) και πολύ συχνά, λόγω της παράνοµης στάθµευσης και άλλων
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εµποδίων, υποχρεώνονται οι πεζοί να περπατούν στο οδόστρωµα
µε ό,τι αυτό σηµαίνει για την ασφάλειά τους.
Η θέση του πεζού στις ευρωπαϊκές πόλεις συνδέεται άµεσα µε τη
θέση του ποδηλάτη. Μοιράζονται τις ίδιες διαβάσεις, τον ίδιο
χρόνο πρασίνου στη φωτεινή σηµατοδότηση και σε πολλές περιπτώσεις ο ποδηλατόδροµος κατασκευάζεται µε διαπλάτυνση πεζοδροµίου ώστε να επωφελούνται και οι πεζοί όταν δεν υπάρχουν
ποδηλάτες. Όταν λοιπόν για τους πεζούς επικρατούν συνθήκες
που απέχουν πολύ από αυτά που ορίζει ακόµη και η ελληνική νοµοθεσία γίνεται φανερό πόσο δύσκολο είναι να δοθεί ο κατάλληλος χώρος στον δρόµο για την κίνηση ποδηλατών όταν µάλιστα
αυτοί εξακολουθούν να είναι απόντες.

2. Ο σκοπός της προώθησης του ποδηλάτου
Ενώ το ποδήλατο στην Ελλάδα έχει εκτοπιστεί, αποτελεί διεθνώς
ένα από τα ισχυρότερα όπλα των πολιτισµένων κοινωνιών απέναντι στα προβλήµατα της πόλης. Είναι αθόρυβο, δεν ρυπαίνει,
δεν καταναλώνει χώρο και καύσιµα και κοστίζει ελάχιστα. Εγγυάται επίσης ευελιξία στην κίνηση, άνεση στη στάθµευση, απόλαυση της µετακίνησης και άσκηση του κορµιού. Για τους
παραπάνω λόγους οι νέες γενιές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες
και παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στο δρόµο, αγκάλιασαν το ποδήλατο. Χάρη σε αυτό ανακάλυψαν έναν άλλο, πιο
ευχάριστο, πολιτισµένο και υγιή τρόπο ζωής, που τους δίνει κέφι,
ζωντάνια και ελευθερία. Έτσι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου είναι εκρηκτική.
Ο σκοπός της προώθησης του ποδηλάτου είναι λοιπόν να οδηγηθούµε προοδευτικά σε µια διαφορετική ελληνική πόλη µε λιγότερα αυτοκίνητα, µικρότερες ταχύτητες και περισσότερο
στηριγµένη και στους δυο άλλους πυλώνες της βιώσιµης κινητικότητας που είναι η δηµόσια συγκοινωνία και το περπάτηµα. Αν
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γενικευόταν η χρήση του ποδηλάτου οι συνθήκες στο δρόµο θα γίνονταν πολύ πιο ασφαλείς. Η αντικατάσταση αυτοκινήτων από ποδήλατα θα σήµαινε ότι οχήµατα επικίνδυνα τόσο για τους επιβάτες
όσο και για τους πεζούς λόγω των ταχυτήτων που αναπτύσσουν,
θα αντικαθίσταντο από οχήµατα ήπια και καθόλου απειλητικά για
τους άλλους.
Η παρουσία του ποδηλάτου θα κάνει την πόλη πιο ελκυστική, θα
αποκτήσει την εµπιστοσύνη επισκεπτών και επενδυτών και η εµπορική και επιχειρηµατική δραστηριότητα θα ενισχυθεί. Θα κάνει
επίσης την πόλη συµµέτοχη στην προσπάθεια της Ευρώπης να
δώσει ένα καλό παράδειγµα στον υπόλοιπο κόσµο υπευθυνότητας µπροστά στην απειλή για τον πλανήτη από την κλιµατική αλλαγή.
Θα ήταν εύκολο κάθε στέλεχος Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου, δεδοµένης της ελλιπούς νοµοθεσίας και της δυσπιστίας της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στα έργα για το ποδήλατο, να αρνείται
να εµπλακεί σε σχεδιασµούς και υλοποιήσεις ποδηλατοδρόµων.
Ο µοναδικός λόγος που προχώρησαν ανάλογα έργα είναι ότι σε
κάποιους ∆ήµους µερικοί αιρετοί και κάποιοι µηχανικοί κατανόησαν τη µεγάλη σηµασία του ποδηλάτου για τη χώρα και το
µέλλον των παιδιών µας, και χωρίς να έχουν κάποιο άλλο προσωπικό συµφέρον πέραν της ικανοποίησης ότι είναι συνεπείς στις
αρχές τους, έκαναν το καθήκον τους.

3. Αντικείµενο των έργων για το ποδήλατο
Η προστασία του ποδηλάτη από τα αυτοκίνητα είναι ο βασικός στόχος των έργων για το ποδήλατο. Παρά τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες η έλλειψη ασφάλειας είναι η κύρια αιτία που αποµάκρυνε
από τις ελληνικές πόλεις τον ποδηλάτη και µόνο το αίσθηµα περισσότερης ασφάλειας είναι αυτό που θα ενθαρρύνει τον κάτοικο
να επιστρέψει στο ποδήλατο. Εννοείται ότι η ηλικία, το φύλο, η εµ-
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πειρία κ.λπ. είναι παράγοντες που επηρεάζουν το αίσθηµα ασφάλειας. Οι νέοι
και οι έµπειροι ποδηλάτες αισθάνονται
πιο σίγουροι και δεν χρειάζονται καν
έργα για το ποδήλατο. Νιώθουν περισσότερο ελεύθεροι όταν κυκλοφορούν
µαζί µε τα αυτοκίνητα, στο οδόστρωµα,
που είναι πολύ πιο ευρύ και δεν τους
περιορίζει όπως το στενό εύρος ενός
ποδηλατοδρόµου. Αντίθετα οι µεγαλύτερες ηλικίες ή τα µικρά παιδιά ίσως δικαιολογηµένα δεν τολµούν να κάνουν
σήµερα ποδήλατο αν και ανήκουν σε
εκείνες τις κατηγορίες που ποδηλατούν
στις ευρωπαϊκές πόλεις όπου όµως
εκεί οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Οι
µεγαλύτερες ηλικίες και τα παιδιά αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού και φυσικά προς αυτές τις
κατηγορίες στρέφονται τα έργα για το
ποδήλατο. Αν η ελληνική πόλη στοχεύει να προσεγγίσει την ευρωπαϊκή θα
πρέπει να παρουσιάσει παρόµοια ποσοστά ποδηλατών, εποµένως να πείσει
άτοµα ανάλογης κατηγορίας, αν και
εξαρτηµένα από το αυτοκίνητο, να ποδηλατούν. Όσο πιο ασφαλής, δηλαδή
όσο πιο θωρακισµένος απέναντι στα
αυτοκίνητα είναι ο ποδηλατόδροµος
τόσο αυξάνουν οι πιθανότητες να πειστούν. Ο βαθµός θωράκισης εξαρτάται
προφανώς από το επίπεδο της απειλής.
Στην Ελλάδα η απειλή από τα αυτοκίνητα είναι πολύ µεγαλύτερη της απειλής που αυτά αντιπροσωπεύουν στη
µέση ευρωπαϊκή πόλη για τέσσερις λόγους:
• Οι έλληνες οδηγοί θα είναι σε µια
πρώτη περίοδο ανυποψίαστοι απέναντι στην παρουσία ποδηλατών.
• Οι έλληνες οδηγοί χαρακτηρίζονται
από όχι απόλυτα πειθαρχηµένες
στους κανόνες συµπεριφορές οδήγησης, κάτι που ενθαρρύνεται από
την ελλιπή αστυνόµευση.
• Η στενότητα χώρου στους ελληνικούς δρόµους προκαλεί συνθήκες
υψηλής πυκνότητας οχηµάτων µε αυξηµένη πιθανότητα µεταξύ τους τριβών, µε τον ευάλωτο ποδηλάτη να
είναι αυτός που κινδυνεύει περισσότερο.
• Η εξοικείωση του ποδηλάτη µε τις
συνθήκες του ελληνικού δρόµου
είναι µικρή διότι δεν παρέχονται στα

σχολεία µαθήµατα ποδηλάτου, αντίθετα µε ότι συµβαίνει σε ευρωπαϊκές
χώρες.
Οι επικρατούσες λοιπόν συνθήκες
στους ελληνικούς δρόµους έχουν οδηγήσει τους µελετητές στην αποφυγή
σχεδιασµού λωρίδων για ποδήλατο,
διαχωρισµένων από τις λωρίδες των
αυτοκινήτων µε απλή διαγράµµιση και
χωρίς άλλη προστασία, λύσεων που
εφαρµόζονται συστηµατικά στην Ευρώπη. Εκεί αρκούν για την ασφάλεια
των ποδηλατών χάρη στην υπευθυνότητα των οδηγών αυτοκινήτων και στην
αυστηρή πειθάρχηση στους κανόνες.
Εδώ προτιµώνται λύσεις πιο σίγουρες,
οι οποίες όµως χρειάζονται χρόνο και
χρήµατα για να υλοποιηθούν. Σε χώρες
λοιπόν όπου αρκεί µια άσπρη γραµµή
για την προστασία του ποδηλάτη δεν
έχουν νόηµα λύσεις σαν αυτές που επελέγησαν στον Βόλο. ∆εν έχει όµως επίσης νόηµα το να θεωρείται
υποχρεωτικό για την Ελλάδα να προστατεύει τους ποδηλάτες της µε τον ίδιο
τρόπο που προστατεύονται και στην
υπόλοιπη Ευρώπη, δηλαδή µε βάση
ευρωπαϊκές προδιαγραφές που προϋποθέτουν πλούσια γεωµετρικά χαρακτηριστικά, υψηλό επίπεδο πολιτισµού
και συνθήκες φιλικές, οι οποίες πράγµατι µπορεί µεν εκεί να ισχύουν, όχι
όµως εδώ.

4. Τα εµπόδια απέναντι στα έργα
για το ποδήλατο
Στο εσωτερικό του δρόµου το ποδήλατο
είναι ανταγωνιστής του αυτοκινήτου.
Για να κινείται µε ασφάλεια χρειάζεται
το δικό του χώρο, τον οποίο αναγκαστικά θα πάρει από το αυτοκίνητο. Σε
συνθήκες κορεσµού, όπως οι ελληνικές, όπου ακόµη και τα πεζοδρόµια καταλαµβάνονται από αυτοκίνητα για
στάθµευση, η αφαίρεση χώρου από το
αυτοκίνητο για την απόδοσή του σε
ελάχιστους ποδηλάτες προκαλεί σε
πολλούς ερωτηµατικά και αντιδράσεις.
Ποιος είναι ο απαραίτητος χώρος για
την κίνηση των ποδηλατών; Είναι προφανές ότι όσο πιο πολύ χώρο διαθέτει
ένα όχηµα τόσο πιο άνετα κυκλοφορεί,
όµως δεν πρέπει να υποτιµάται ότι η
άνεση χώρου του δίνει και την ευχέρεια
ανάπτυξης ταχύτητας. Ο πρωτοετής φοι-
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τητής στο µάθηµα της Οδοποιίας από τα
δρόµου χώροι για στάθµευση, για κυκλοπαρα τις ευνοϊκες
πρώτα πράγµατα που µαθαίνει είναι ότι
φορία και για πεζούς αυτό σηµαίνει ότι και
καιρικες συνθηκες η
όσο αυξάνει το πλάτος µιας λωρίδας τόσο
οι τρεις παραπάνω χώροι θα όφειλαν να
ελλειψη ασφαλειας
αυξάνουν και οι ταχύτητες. Ισχύει για το
συνεισφέρουν για να χωρέσει και το ποαυτοκίνητο, ισχύει φυσικά και για το ποδήλατο. Όµως τα πεζοδρόµια δεν έχουν
ειναι η κυρια αιτια που
δήλατο. Η θωράκιση λοιπόν ποδηλατοπεριθώρια περαιτέρω µείωσης του πλάαποµακρυνε απο τις
δρόµου, σε οποιοδήποτε δρόµο κάθε
τους τους όσο για τη στάθµευση τα 1,8 µ.
ελληνικες πολεις τον
ελληνικής πόλης, µέσω διαχωριστικής
είναι το ελάχιστο στο οποίο µπορεί να µεινησίδας επιτυγχάνει µε το στένεµα του
ωθεί. Το µόνο που αποµένει είναι η συρρίποδηλατη και µονο το
οδοστρώµατος τη µείωση των ταχυτήτων
κνωση των λωρίδων κίνησης αυτοκιαισθηµα περισσοτερης
των αυτοκινήτων και αυτό είναι ευεργενήτων και ποδηλάτων. Αν ωστόσο υπήρχε
ασφαλειας ειναι αυτο
τικό για όλους, πεζούς, ποδηλάτες και επιεπιµονή στο να τηρηθούν χωρίς εκπτώβάτες οχηµάτων. Επαναλαµβάνεται ότι το
σεις κάποιες ξένες προδιαγραφές τότε η
που θα ενθαρρυνει τον
ζητούµενο στην ευρωπαϊκή πόλη είναι η
λύση που αποµένει είναι η κατάργηση της
κaτοικο να επιστρεψει
µείωση των ταχυτήτων, ιδίως σε περιοχές
στάθµευσης ή η ακύρωση του σχεδίου ένστο ποδηλατο
κατοικίας όπου εκεί προοδευτικά οι δρόταξης του ποδηλατοδρόµου στον συγκεµοι, µε εξαίρεση το αρτηριακό δίκτυο, µεκριµένο δρόµο και η αναζήτηση µιας
τατρέπονται σε δρόµους ήπιας κυκλοφορίας, µε µέγιστη ταχύτητα διαφορετικής διαδροµής. Η κατάργηση της στάθµευσης σπάνια
τα 30 χλµ/ώρα. Με την πολιτική αυτή µειώνονται τα ατυχήµατα, η είναι εφικτή λύση διότι οι θέσεις στάθµευσης σε πολλές περιορύπανση, ο θόρυβος και η κατανάλωση ενέργειας. Στην περί- χές κατοικίας είναι λιγότερες των αναγκών, όσο για την αλλαγή
πτωση των ποδηλατοδρόµων πρέπει να σηµειωθεί ότι στην Ελ- της χάραξης του ποδηλατοδρόµου επίσης συνήθως δεν είναι εφιλάδα για τη µείωση της ταχύτητας του ποδηλάτου εφαρµόζονται κτή διότι η χάραξη συνδέεται µε πολεοδοµικούς στόχους τους
διάφορες λύσεις στην επίστρωση, στη σήµανση, στη µορφή, µε- οποίους µόνο µια διαδροµή τους εξυπηρετεί. Σχετικό µε τα παταξύ των οποίων και ο περιορισµός του πλάτους των στο ελάχι- ραπάνω είναι το ζήτηµα της δια µιας κατασκευής ενός συνεστο δυνατό (το ΕΜΠ εισηγείται 1,6µ. όσο το προβλέπουν και χούς δικτύου που θα εξασφαλίζει ολοκληρωµένες µεταευρωπαϊκές προδιαγραφές). ∆εδοµένου ότι η πυκνότητα οχηµά- κινήσεις µε ποδήλατο. ∆εν υπάρχει πόλη στον κόσµο που να
των και πεζών είναι µεγάλη, η εµπειρία οδήγησης ποδηλάτου επέτυχε κάτι τέτοιο για δυο λόγους: α) για να υπάρξει ολοκληµικρή, η δε απόσταση µεταξύ διαδοχικών διασταυρώσεων περιο- ρωµένο δίκτυο θα έπρεπε να απλώνεται στο σύνολο της πόλης
ρισµένη σε σχέση µε τα ισχύοντα στην Ευρώπη λόγω έλλειψης ώστε να δίνει απάντηση στις περίπλοκες ανάγκες µετακίνησης
σωστής ρυµοτοµίας, το να µη τρέχουν οι ποδηλάτες, όπως εξάλ- των κατοίκων των οποίων οι προελεύσεις και οι προορισµοί
λου και τα αυτοκίνητα, είναι πολύ σηµαντικό για την ασφάλεια βρίσκονται οπουδήποτε άρα θα απαιτούντο χιλιάδες χιλιόµετρα δικτύου ποδηλατοδρόµων και β) διότι το κόστος θα ήταν
όλων.
Με δεδοµένη τη γεωµετρία των ελληνικών δρόµων καθώς και έξω από κάθε λογική. ∆εν πρέπει επίσης να υποτιµάται το δύτην ανάγκη να παραµένουν και µετά την ένταξη του ποδηλατο- σκολο κοινωνικό περιβάλλον υπό το οποίο κατασκευάζονται
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οι ποδηλατόδροµοι στην Ελλάδα κάτι που υποχρεώνει να γίνονται µικρά βήµατα εκεί όπου οι συνθήκες δείχνουν να είναι
πιο ευνοϊκές µέχρις ότου να προκύψει µια ευρύτερη συναίνεση
για αυτό το µέσο.
Θα ήταν εύκολο να δηλωθεί ευθαρσώς ότι η ελληνική πόλη είναι
ακατάλληλη για ποδήλατο. Όµως αυτό θα ήταν και παραδοχή ότι
η ελληνική πόλη εγκαταλείπει κάθε προσπάθεια να συµµετάσχει
υπεύθυνα στην ευρωπαϊκή στρατηγική για το περιβάλλον και σηκώνει τα χέρια ψηλά απέναντι σε προβλήµατα που ενέχονται για
τη σηµερινή οικονοµική και κοινωνική της κρίση.
Αν υποθέσουµε ότι ο µελετητής έχει να συµβιβάσει από την µια
πλευρά την πραγµατικότητα του ελληνικού δρόµου, που το πλάτος του είναι δεδοµένο, και από την άλλη κάποιες ευρωπαϊκές
προδιαγραφές και αν δεν τίθεται στο τραπέζι το σενάριο ακύρωσης της ένταξης του ποδηλάτου τότε αναγκαστικά το πρώτο βήµα
θα είναι να γίνουν εκπτώσεις στις ‘προδιαγραφές’. Αυτό θα οδηγήσει σε µείωση των ταχυτήτων κάτι που στην Ευρώπη είναι επιθυµητό. ∆εν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν
προδιαγραφές αλλά µόνο Οδηγίες. Αυτό συµβαίνει διότι η πολιτεία, αναγνωρίζοντας τα ιδιαίτερα προβλήµατα στενότητας του ελληνικού δρόµου, προτιµά να παρέχει στον έλληνα µελετητή την
ευχέρεια να δίνει κάθε φορά την καταλληλότερη κατά την επιστηµονική του κρίση λύση που θα συµβιβάζει άνεση και ασφάλεια για όλους τους χρήστες και δεν θα αποκλείει, αντίθετα θα
υλοποιεί, την απόφαση της πολιτείας να ενταχθεί το ποδήλατο
στους δρόµους της πόλης.
Ακριβώς για να συνδράµει τον έλληνα µελετητή η Μονάδα Βιώσιµης Κινητικότητας του ΕΜΠ, αφού µελέτησε δεκάδες ελληνικές πόλεις για λογαριασµό του τότε υπουργείου Μεταφορών
συνέταξε Οδηγό Εκπόνησης Μελετών. Ο Οδηγός αυτός εγκρίθηκε
από το υπουργείο (το οποίο είναι αρµόδιο για τον Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας) και δηµοσιεύτηκε 1) από τον Οργανισµό Εκδόσεως
∆ιδακτικών Βιβλίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε τίτλο ‘Το ποδήλατο σε 17 ελληνικές πόλεις – Οδηγός εκπόνησης Μελετών’, Αθήνα 2004 και 2) από το Τεχνικό
Επιµελητήριο της Ελλάδας µε τίτλο ‘Ποδήλατο – Οδηγός σχεδιασµού και αξιολόγησης δικτύων’, Αθήνα 2007. Ο παραπάνω
οδηγός λοιπόν αποτελεί απόσταγµα της εµπειρίας που αποκτήθηκε µε την ανάλυση της ελληνικής πραγµατικότητας, σε συνδυασµό φυσικά και µε την ευρωπαϊκή εµπειρία, και προτείνει
λύσεις που δοκιµάστηκαν στην πράξη µε πολύ καλά αποτελέσµατα υπό την αιγίδα του υπουργείου Μεταφορών και χρηµατοδοτήθηκαν από αυτό µέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων. Οι
παραπάνω εκδόσεις του Οδηγού από επίσηµους φορείς θα µπορούσαν να ερµηνευτούν και ως αποδοχή του περιεχοµένου του.
Η λύση του διαχωρισµού της λωρίδας ποδηλάτου από το υπόλοιπο οδόστρωµα µε νησίδα από µπετόν περιλαµβάνεται στις λύσεις υποδοµής ποδηλάτου που εξετάστηκαν και προτείνονται από
τον Οδηγό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Προτείνεται επίσης και από τις Γενικές Οδηγίες για Ποδηλατοδρόµους του ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπου µάλιστα προβλέπονται επί της νησίδας και κολωνάκια
(σελ. 14). Σηµειώνεται ότι τέτοιες λύσεις έχουν κατασκευαστεί
στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρώπης όπως στην Γαλλία, Μεγ.
Βρετανία, Ολλανδία κ.λπ. Όσο για τα µεταλλικά κολωνάκια αποτελούν τυπικό εξοπλισµό των πεζοδροµίων σε όλη την Ευρώπη

µε στόχο την προστασία τους από παράνοµες σταθµεύσεις που
προκαλούν σοβαρά προβλήµατα ορατότητας σε πεζούς και οδηγούς οχηµάτων, πολύ συχνά παρεµποδίζουν την κυκλοφορία και
γίνονται πρόξενοι ατυχηµάτων.
Νησίδες διαχωρισµού από µπετόν συναντώνται επίσης σε πολλούς συµβατικούς, αστικούς και υπεραστικούς δρόµους διότι
είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους χωρίς φυσικά να περιλαµβάνουν υποδοµή ποδηλάτου. Για παράδειγµα µε κεντρική νησίδα από µπετόν ύψους περίπου 1µ. διαχωρίζονται τα αντίθετα
ρεύµατα κυκλοφορίας στους αυτοκινητοδρόµους, εκεί όπου οι
ταχύτητες αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών είναι εξαιρετικά υψηλές. Επίσης σε κάθε αστικό δρόµο είναι άπειρα τα στοιχεία εκείνα
στα οποία η πρόσκρουση οποιουδήποτε οχήµατος θα µπορούσε
να προκαλέσει τραυµατισµούς ή θανάτους (π.χ. το κράσπεδο του
πεζοδροµίου, οι διαχωριστικές νησίδες στις διασταυρώσεις, οι
στύλοι πινακίδων σήµανσης και σηµατοδότησης, τα σταθµεύοντα
οχήµατα κ.λπ.). Το ίδιο ισχύει και για τους πεζούς από τα άπειρα
εµπόδια που βρίσκονται νοµίµως στα πεζοδρόµια και τους υποχρεώνουν να ελίσσονται ανάµεσά τους (στύλοι σήµανσης, στύλοι
ηλεκτροφωτισµού, δένδρα κ.λπ.).

5. Τελικές παρατηρήσεις
Σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας το ποδήλατο έχει
δικαίωµα να κινείται στους συµβατικούς αστικούς δρόµους (µε
εξαίρεση τις αρτηρίες υψηλής ταχύτητας), έστω και όταν δεν
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υπάρχει σε αυτούς κάποια ειδική υποδοµή για αυτό το µέσο. Αν
και µερικοί θα υποστήριζαν ότι το ποδήλατο στην Ελλάδα δεν
είναι σώφρον να χρησιµοποιείται, το γεγονός ότι έχει το δικαίωµα
να κυκλοφορεί σηµαίνει ότι η πολιτεία έχει την υποχρέωση να του
παρέχει συνθήκες ασφάλειας. Θα µπορούσε µια ανεύθυνη απέναντι στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της πολιτεία να κάνει ότι
αγνοεί την υπόθεση ποδήλατο ώστε τουλάχιστον να µην ενθαρρύνει τη χρήση του. Αντί για αυτό, η ελληνική, αποδεχόµενη τις
σχετικές ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις, είτε εφάρµοσε προγράµµατα προώθησης του ποδηλάτου µέσω των υπουργείων Μεταφορών, Εσωτερικών και ΥΠΕΧΩ∆Ε είτε ενίσχυσε χρηµατικά τους
∆ήµους που πήραν ανάλογες πρωτοβουλίες, ανταποκρινόµενοι
στις σχετικές προσκλήσεις της.
Η πολιτεία χρηµατοδότησε λοιπόν έργα για το ποδήλατο, παρέλειψε ωστόσο να θεσµοθετήσει κάποιους κανόνες που είναι απαραίτητοι για να ενταχθούν αυτά τα έργα οµαλά. Ο εµπλουτισµός
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας µε τύπους υποδοµής, σήµανση
και κανόνες κυκλοφορίας παραµένει σοβαρή εκκρεµότητα. Αµέλησε επίσης η πολιτεία να δροµολογήσει τις απαραίτητες εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων και
ειδικότερα των οδηγών, παρόλο που σχετικά ελάχιστα κοστίζουν.
Οι ποδηλατόδροµοι ως πρωτόγνωρα έργα για την Ελλάδα προσελκύουν την προσοχή, συζητούνται πολύ και κρίνονται από τον
µέσο πολίτη. Ενώ για έναν οποιονδήποτε δρόµο, για τον οποίο κανείς δεν αγνοεί ότι είναι στατιστικά βέβαιο ότι θα συµβούν πάνω
του ατυχήµατα, δεν κατατίθενται ενστάσεις ως προς τις πάµπολλες ατέλειες και συστηµατικές αστοχίες κατασκευής, ενώ επίσης
για τα πεζοδρόµια όπου καταγράφονται καθηµερινά ατυχήµατα
από πτώσεις πεζών, η κατάστασή τους θεωρείται δεδοµένη και οι
διεκδικήσεις για αυτά είναι ελάχιστες. Αντίθετα, για τους ποδηλατοδρόµους αυτοί γίνονται το κέντρο του ενδιαφέροντος. Είναι
αναµενόµενο διότι πολλοί κάτοικοι δεν τους επιθυµούν. Προβάλλοντας διάφορα ζητήµατα ως προς τη λειτουργία και την
ασφάλειά τους επιθυµούν κατά βάθος να τους ακυρώσουν ή να
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σταµατήσουν την επέκτασή τους ώστε να αποκτήσει το αυτοκίνητο
ξανά το χώρο που του στερούν, ιδίως για τη στάθµευσή του. Ζητούν λοιπόν, ενώ το ευρύτερο οδικό πλαίσιο µοιάζει µε τριτοκοσµικό, η κάθε λεπτοµέρεια των ποδηλατοδρόµων να αναπαράγει
και να παραπέµπει στις εικόνες της πιο προηγµένης ευρωπαϊκής
πόλης.
Η σύγχυση που επικρατεί εξηγείται από την αντιφατική στάση της
πολιτείας που δείχνει να ενδιαφέρεται µόνο για την απορρόφηση
των ευρωπαϊκών κονδυλίων, χωρίς να κατανοεί ή να συµµερίζεται τη σοβαρότητα των προβληµάτων απέναντι στα οποία το ποδήλατο θα µπορούσε να δώσει κάποιες λύσεις, και έτσι αφήνει
να γίνονται έργα σε συνθήκες θεσµικού κενού.
Η Μονάδα Βιώσιµης Κινητικότητας του ΕΜΠ, ο µοναδικός φορέας
που ασχολείται κατά την τελευταία δεκαπενταετία συστηµατικά
µε το ποδήλατο µέσω ερευνητικών προγραµµάτων, είτε υπό την
αιγίδα ελληνικών υπουργείων, είτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
έχει προσπαθήσει να συµβάλει στο να προχωρήσουν κάποια
πράγµατα µε όσο γίνεται σωστότερο τρόπο σχετικά µε το ποδήλατο. Κατέθεσε προτάσεις στο αρµόδιο υπουργείο και κατ’επανάληψη του επεσήµανε το θεσµικό κενό, αλλά εις µάτην. Αυτό
που είναι βέβαιο είναι ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες των ∆ήµων και οι
µελετητές έχουν αφεθεί ελεύθεροι να κρίνουν κατά περίσταση,
λαµβάνοντας φυσικά υπόψη το τι γίνεται στην Ευρώπη αλλά και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής πραγµατικότητας. Το τι
ακριβώς αναθέτει η πολιτεία στον Έλληνα µελετητή διατυπώνεται καθαρά στο τεύχος των Οδηγιών Μελετών Οδικών έργων (σελ.
3 της ΟΜΟΕ-ΚΑ∆), που σηµειωτέον αφορούν µόνο κύριες αστικές
οδούς: «Η εφαρµογή των οδηγιών του παρόντος τεύχους δεν πρέπει να γίνεται αυστηρά αλλά µε ευελιξία λόγω των πολλών, ποικιλόµορφων και πιθανόν ιδιόµορφων απαιτήσεων που τίθενται
γενικά στις κύριες αστικές οδούς».
*Θάνος Βλαστός
Καθηγητής ΕΜΠ
Συγκοινωνιολόγος-Πολεοδόµος
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ

Αθήνα, 27 Μαΐου 2013
* Γιώργος Λυµπερόπουλος

Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 στις 17:30 πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΣ στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του 7ου ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος του
∆ήµου Αθηναίων (Πανόρµου 59, δίπλα στα γραφεία του
ΣΕΣ). Η ηµερήσια διάταξη είχε ως εξής:
• Ετήσιος Απολογισµός Πεπραγµένων (2012-2013)
• Οικονοµικός Απολογισµός (2012-2013)
• Παρουσίαση προκαταρκτικού σχεδίου ανάπτυξης ΣΕΣ
• Προγραµµατισµός δράσεων για το επόµενο έτος
Στη Γενική Συνέλευση πραγµατοποιήθηκε ενδιαφέρουσα
συζήτηση για την πορεία του συλλόγου και τις επόµενες
δράσεις του.
Ο Σύλλογος συνδιοργάνωσε µαζί µε το Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» την 6η Πανελλαδική
Εβδοµάδα Οδικής Ασφάλειας που υλοποιήθηκε από την
Παρασκευή 15 έως και το Σάββατο 23 Μαρτίου σε όλη
την Ελλάδα µε µεγάλη επιτυχία.
Στις 13 Απριλίου 2013 πραγµατοποιήθηκε η τελετή βράβευσης Οµάδων Μαθητών από τα Γυµνάσια που συµµετείχαν στο Πρόγραµµα ECOMOBILITY, το οποίο υποστήριξε ο
ΣΕΣ.
Πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία και προσέλευση,
στις 24 Απριλίου, στο αµφιθέατρο του Τ.Ε.Ε. στην Αθήνα,
η ηµερίδα «Υπεραστικές Μεταφορές στην Ελλάδα: Ορίζοντας 2020», που διοργανώθηκε από το ΣΕΣ.

Σε κυκλικό κόµβο µε υποχρεωτική δεξιόστροφη
πορεία, η πινακίδα µας ενηµερώνει πως για
Θεσσαλονίκη πρέπει να στρίψουµε αριστερά.
Τη φωτογραφία έστειλε ο συνάδελφος
κ. Παναγιώτης Ιορδανόπουλος,
∆ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ - Συγκοινωνιολόγος

Όσοι αναγνώστες γνωρίζουν κάποιο συγκοινωνιακό θέµα που
αποτελεί ‘παράδειγµα προς αποφυγή ή µίµηση’ και επιθυµούν τη
δηµοσίευσή του, παρακαλούνται να το αποστείλουν στο Σύλλογο,
µε την ένδειξη: για τη στήλη «παράδειγµα προς αποφυγή/µίµηση».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΣΕΣ εκδίδεται 4 φορές το
χρόνο και αποστέλλεται δωρεάν σε όλους του Συγκοινωνιολόγους καθώς και σε φορείς του τοµέα των µεταφορών. Παρά τις εξαιρετικά δυσµενείς οικονοµικά

Νέα µέλη του ΣΕΣ αποτελούν οι συνάδελφοι:
• Αλεξάνδρα Μπούκη εγγράφεται µε αριθµό µητρώου 728
• Μαρία Πιάνα εγγράφεται µε αριθµό µητρώου 729
• Αναστασία Ρουκούνη εγγράφεται µε αριθµό µητρώου 730
• Κωνσταντίνος Γκιοτσαλίτης εγγράφεται µε αριθµό
µητρώου 731

συνθήκες, θα συνεχίσει να διανέµεται δωρεάν σε
όλους. Παρ’ όλα αυτά, εάν κάποιος συνάδελφος (ή από
τους παραλήπτες) επιθυµεί να το λαµβάνει µόνο σε
ηλεκτρονική µορφή και όχι έντυπο, παρακαλείται να
ενηµερώσει µε σχετικό µήνυµα στο secretary@ses.gr.

*Γιώργος Λυµπερόπουλος
Γενικός Γραµµατέας ∆Σ ΣΕΣ
37 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α

Μετρο Θεσσαλονικησ
Kατερίνα Χρυσοστόµου*

Η βασική γραµµή
Πολλές είναι οι ελπίδες πλέον για επιτάχυνση των έργων στο
Μετρό Θεσσαλονίκης µετά τα προβλήµατα που αντιµετώπισε
το έργο. Η βασική γραµµή του Μετρό κατασκευάζεται εδώ και
7 χρόνια; ξεκίνησε το 2006 µε στόχο να παραδοθεί το 2012,
πήρε παράταση µέχρι το 2015, έπειτα µέχρι το 2017 και σήµερα το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης παραµένει ρευστό.
Σήµερα, βάσει της µελέτης, οι 13 σταθµοί του Μετρό θα
έπρεπε να βρίσκονται στην τελική τους µορφή. Αντί αυτού
µόνο ένας είναι ολοκληρωµένος, ο σταθµός του Ευκλείδη. Οι
αρχαιότητες που έχουν έρθει στο φως από τις ανασκαφές
είναι πολυάριθµες και χαρακτηριστικό είναι πως στο σταθµό

38 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Βενιζέλου εκτελούνται αρχαιολογικές έρευνες εδώ και 5
χρόνια.
Ένα µεγάλο εµπόδιο αυτή τη στιγµή παραµένει το θέµα της
αρχαίας Εγνατίας και των αρχαιοτήτων, που εντοπίσθηκαν
από τις ανασκαφές κάτω ακριβώς από την σηµερινή οδό
Εγνατία, στο σηµείο του σταθµού Βενιζέλου. Ο δρόµος που
αποκαλύφθηκε και διέσχιζε επί αιώνες τη Θεσσαλονίκη,
στρωµένος µε µαρµάρινες πλάκες και έχοντας στα πλαϊνά του
κτίρια, καταστήµατα και εργαστήρια, έχει διασωθεί σε εξαιρετική κατάσταση και σε µήκος 77 µέτρων και σε βάθος έξι επτά µέτρων.
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Μετά από την αναλυτική διερεύνηση του θέµατος -στην οποία πέραν
της Αττικό Μετρό Α.Ε., τοποθετήθηκαν επιστηµονικές οργανώσεις αρχαιολόγων, διεπιστηµονική επιτροπή του Α.Π.Θ., το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο ∆ήµος
Θεσσαλονίκης, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και παραγωγικοί
φορείς- φαίνεται πως δεν υπάρχει καµία ασφαλής τεχνική λύση για να
κατασκευαστεί ο σταθµός χωρίς να απαιτείται η µεταφορά των αρχαιοτήτων που έχουν αποκαλυφθεί στο πρώτο επίπεδό του. Επιπλέον, δεν
υπάρχει δυνατότητα κατάργησης του σταθµού, καθώς στην περίπτωση
αυτή η συνολική απόσταση µεταξύ των δύο παρακείµενων σταθµών,
∆ηµοκρατίας και Αγίας Σοφίας, θα είναι 1150 µέτρα, πολύ µεγαλύτερη
από την αντίστοιχη στο κέντρο των ευρωπαϊκών πόλεων που είναι τα
500 µε 800 µέτρα, και θα είχε ως αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση
της εξυπηρέτησης των επιβατών. Επίσης δεδοµένου πως ο σταθµός
Βενιζέλου υπολογίζεται πως θα έχει την τέταρτη µεγαλύτερη επιβατική κίνηση στο σύνολο των 13 σταθµών της βασικής γραµµής του
Μετρό Θεσσαλονίκης µία ενδεχόµενη κατάργηση του σταθµού «Βενιζέλου», λόγω της παραµονής των αρχαιοτήτων στη θέση που αποκαλύφθηκαν, θα προκαλούσε δυσµενείς επιπτώσεις, καθώς θα απέκλειε
67.000 πολίτες ηµερησίως από τη µετακίνηση που προσφέρει το
Μετρό.
Καθώς δεν έχει βρεθεί άλλη εφικτή λύση, η τεχνική λύση που θα επιλεγεί θα πρέπει να προβλέπει απόσπαση, προσωρινή µεταφορά των
ευρηµάτων και επανατοποθέτησή τους σε κατάλληλη θέση, µε επικρατέστερη άποψη αυτή που υποστηρίζει πως το µεγαλύτερο µέρος
των ευρηµάτων θα πρέπει να εκτεθεί στον κατασκευασµένο σταθµό.

Επέκταση του έργου και προς τα δυτικά
Και ενώ η δηµόσια συζήτηση για το Μετρό Θεσσαλονίκης παραµένει
επικεντρωµένη στο σταθµό Βενιζέλου, ετοιµάζεται η επέκταση του
έργου και προς τα δυτικά του πολεοδοµικού συγκροτήµατος. Σύντοµα
αναµένεται να δηµοπρατηθούν οι µελέτες της πρώτης επέκτασης του
µετρό προς τα δυτικά, προς Σταυρούπολη και Ευκαρπία. Πρόκειται για
την εκπόνηση της προµελέτης και της οριστικής µελέτης του έργου,
καθώς έχουν εκπονηθεί και ολοκληρωθεί οι τοπογραφικές εργασίες,
οι γεωτεχνικές έρευνες και η προκαταρκτική χάραξη του έργου από
την Αττικό Μετρό.
Το κόστος των προς εκπόνηση µελετών εκτιµάται σε περίπου 6,3 εκατ.
ευρώ και η χρηµατοδότησή τους καλύπτεται µε απόφαση του αναπλ.
Υπουργού Ανάπτυξης και Υποδοµών Σταύρου Καλογιάννη από το έργο
«Μελέτες νέων επεκτάσεων του Μετρό Θεσσαλονίκης», για τη χρηµατοδότηση του αντίστοιχου προγράµµατος µελετών από κονδύλια του Π∆Ε.
Η πρώτη επέκταση προς τα δυτικά θα φτάνει µέχρι την Ευκαρπία ξεκινώντας από την Πλατεία ∆ηµοκρατίας και θα εξυπηρετεί περισσοτέρους από 60.000 κατοίκους, πολλές επιχειρήσεις, αλλά και δηµόσια
ιδρύµατα. Η επέκταση θα είναι µήκους 5 χλµ., θα ακολουθεί τη χάραξη
της οδού Λαγκαδά και θα έχει πέντε σταθµούς: Νεάπολη, Παύλου
Μελά, Σταυρούπολη, Πολίχνη και Ευκαρπία.
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Το κόστος κατασκευής εκτιµάται γύρω στα 500 εκατ. ευρώ
και θα επιχειρηθεί να ενταχθεί στο επόµενο κοινοτικό πλαίσιο
στήριξης αλλά και να συγχρηµατοδοτηθεί από την ΕΤΕπ.

Επέκταση του έργου και προς
τα ανατολικά
Συγχρόνως προχωρά και η ολοκλήρωση του διαγωνισµού για
την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαµαριά.
Μετά την ανάδειξη του προσωρινού Αναδόχου και την έγκριση
του αποτελέσµατος του διαγωνισµού από την Αττικό Μετρό
Α.Ε., στόχος είναι µέσα στο καλοκαίρι να υπογραφεί η σύµβαση ώστε να ξεκινήσει η πενταετούς διάρκειας κατασκευή
της επέκτασης του Μετρό.
Υπενθυµίζεται πως η κατασκευή της νότιο-ανατολικής επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαµαριά, περιλαµβάνει 4,78 χιλιόµετρα διπλής υπόγειας σήραγγας και 5
σταθµούς (Νοµαρχία, Καλαµαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και
Μίκρα). Πρόκειται για µια επένδυση συνολικού προβλεπόµενου τιµήµατος 518.000.000 Ευρώ η οποία αναµένεται να
αναβαθµίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά πολυπληθείς γειτονιές της πόλης και να εξυπηρετεί ηµερησίως περισσότερους από 65.000 επιβάτες και η ολοκλήρωσή του
τοποθετείται στο 2019.
*Κατερίνα Χρυσοστόµου
Π/Μ ΑΠΘ, Συγκοινωνιολόγος MSc
Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας & ∆ικτύων Μεταφορών
(ΙΜΕΤ)
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
40 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

ERC Advanced
Grant
στο
Πολυτεχνεiο
Κρhτης
TRAMAN21 (2013-2017) είναι ένα ERC (European Research Council) Advanced Investigator Grant που χορηγήθηκε στον Καθηγ. Μάρκο Παπαγεωργίου,
Εργαστήριο ∆υναµικών Συστηµάτων και Προσοµοίωσης
του Τµήµατος Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά. Το TRAMAN21 είναι το πρώτο
ERC Grant που φιλοξενείται στο Πολυτεχνείο Κρήτης, και
ένα από τα δύο ERC Advanced Investigator Grants που
εγκρίθηκαν το 2013 σε ελληνικά ιδρύµατα υποδοχής
(host institutions), και τα δύο µε έδρα στην Κρήτη.
Κύριο αντικείµενο του TRAMAN21 (Traffic Management
for the 21st Century) είναι η ανάπτυξη βασικών µεθόδων και εργαλείων που στοχεύουν να ανοίξουν νέους
ορίζοντες για την µελλοντική έρευνα και πρακτική της
µοντελοποίησης και διαχείρισης κυκλοφορίας αυτοκινητοδρόµων. Το έργο εστιάζεται ιδιαίτερα στην παρουσία
πολυποίκιλων VACS (Vehicle Automation and Communication Systems) που αναµένεται να εµφανιστούν σταδιακά στους δρόµους στις επόµενες δεκαετίες.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.traman21.tuc.gr/
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